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শ্রীগণেশায় নমঃ। 

দায়ভাগ৪। 
ূ 

ৃ মন্বাদিবাক্যান্যবিমৃষ্য যেষাং যন্মিন বিবাদে! বহুধ! বুধানাং। 

তেষাং প্রবোধায় স দায়ভাগে নিরূপণীয়ঃ হৃধিয়ঃ শৃণুধবং ॥১॥ 
পাট পর 4, পা পর মাপ. উপ রর এ ৮ ঠা ৯ ++ 

| পাদাম্থজে দ্বে জগদঘ্িকায়াঃ শ্রীরুষ্ণবিপ্রো হৃদয়ে নিধাঁয় | 

করোতি টাকামিহ দায়ভাগগ্রস্থাববোধায় সদেকরস্যাঁং ॥ ১ ॥ 

্রন্থাবস্তে বিদ্রবিধাতাকয় দেবতানানোচ্চারণরূপং মঙ্গলমাচবন্ শিষ্যপ্রবৃত্র্থ- 

মভিধেয় প্রয়োজনসন্বন্ধাংশ্চ প্রদর্শয়ন্ দ[য়ভাগমুদ্দিশতি মন্বাদীতি। তথাচোক্তং 
জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে। গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সন্বন্ধঃ 
সপ্রয়োজনঃ। অত্রাভিধেয়ো দায়ভাগঃ প্রয়োজনং দায়ভাগনির্ণয়ঃ স চ সংশয়া- 

পনোদনদ্বারা ছুঃখনিবৃত্তিহেতুতয়! গৌণঃ।  সম্বন্ধশ্চ গ্রন্ম্ত দায়ভাগেন সহ 
জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবঃ তন্নিশ্চয়েন সহ জন্তজনকভাব ইতি। শ্লোকার্থস্ত হে নুধিয়ঃ 

ষশ্মিন্ দায়ভাগে যেষাং বুধানাং বহুধা বিবাদঃ সম্বন্ধিত্বত্বাপগমানত্তরং সমুৎপন্নন্ত 

সামুদায়িকস্বত্বস্ত বিনাশেন প্রাদেশিকস্বত্বান্ুকুলব্যাপারোবিভাগঃ কিম্বা তদানী- 
মুৎ্পন্নন্তৈব প্রাদেশিকস্বত্বস্ত জ্ঞাপনং বিভাগঃ তথা মৃতধনং প্রথমং পুত্র্ঠেব 
পিতুরেব পত্র্যাএব বেতি বহুপ্রকাবে! বিবাদঃ তেষাং বুধানাং প্রবোধায় বিশেষরূপেণ 

দায়ভাগম্ত সম্বন্ধিনাং মধ্যে ব্যক্তিবিশেষনিষ্ঠত্বেন প্রাথমিক।ধিকারশ্ত চাবধাবণায় 

স দায়তাগে! নিরূপণীয়ঃ নিরপণার্»। ন চ নায়মুদ্দেশঃ কিন্তু গ্রতিজ্ঞেতি বাচ্যং 
তথাত্বে বক্ষ্যমাণপ্রতিজ্ঞান্তরান্ুপপত্তেঃ অতএব নিরূপণীয় ইত্যনেন নিরূপণস্ত 

সী ভি পেশা প্রা ০ সা, ০৯০, এ ক্র ০০০ আস ১০ ০ পা অর পা ৪ 

গ্রন্থকর্তী জীমৃতবাহন দায়ভাগ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ মঙঈগলাচবণ 

সহিত প্রয়োজন প্রদর্শন পূর্ব্বক বক্তব্য বিষয়েব নির্দেশ করিতেছেন 
মনু প্রভৃতি ধর্শশাস্ত্রকাৰ মুনিগণের বাক্য মম্যক আলোচন! ন! করিয়া যে 

গণেব দ্ায়ভাগনিষয়ে যে বহুপ্রকাব পিবাদ অর্থাৎ কেহ কহেন পিত্রাদিব বুধ 

1 িটিনাতোরিনিাির রত রি ারিরারারানানাি 
| 



জা 
২ দায়ভাগঃ। 

প্রতিজ্ঞেতি ামপদািব্যাখ্যানমসদিতাবধেরং। তন্মাৎ শৃণুধবং। অত্র চ 

নিরূপণং লক্ষণারদিপ্রকারেণ জ্ঞানান্থকুলবচনং তদ্দেব চ নিনূপণীয়বিশেষণতয়ো- 
পহ্ছিতং শ্রবণক্রিয়ায়াং কর্মৃতয়ান্বেতি যোগ্যত্বাৎ। ন চ শ্রধাতোঃশ্রব্ণবাচিত্ববৎ 

শাকবোধবাচিভাগীতি নিরপণীয়স্তাপি তদ্যোগ্যত্বমস্তি কথমন্তথা আত্ম বা রে 
শ্রোতব্যোমস্তব্যইত্যাদিশ্রতাবাত্মনঃ শ্রোতব্যতেতি বাচ্যং সর্বত্র শ্রাব্ণৰাধেনৈব 

শ্রুধাতুনা শাববোধপ্রতিপাদনাৎ তত্র তন্ত লাক্ষণিকত্বাৎ। নন সর্ববেষামেৰ 

বিরুদ্ধবচনানাং বুধবচনত্বেন প্রমাণস্বাৎ বহুধৈব দায়ভাগোহস্তীত্যত আহ 
মন্বার্দীতি। অবিদ্ব্য অবুদ্ধা তথাচ তদ্বচনানাং শান্ত্রাবোধমূলকত্বেন ন প্রম়াণ্যমিতি 

ভাবঃ। শ্রীকরাচার্য্যাদিগ্রন্থাদরপরাহতবিবেকানাং পশ্ডিতানাং ম্ববস্তব্যনৈয়ায়িক- 

ভত্তংসঙ্ষার্থগ্রাহকতা নাস্তীতি তেষাং ব্যাবৃত্তয়ে স্ুধিয়ইতি সম্বোধনং”। স্তায়- 
গৃহীতশাস্তরার্গ্রাহকত্বমেব সুধিত্বং। অত্র মনোর্দেবতয়। তন্নামোৎকীর্তনরূপং 

মঙ্গলং বোধ্যং। এনমেকে বাত্তাগ্রিংৎ যনুষেকে প্রজাপতিং আহুরেকে পরং 

ধর্মমপরে ব্রন্দ শাখতমিতি। শ্বশবনির্দেশেন চ মনোরাদিশব্দনির্দিষ্টেতরস্থৃতি- 
কারেভ্যঃ প্রাধান্তমাবেদিতং তেন স্বত্যন্তরবিরোধে মন্ুস্থতিরেব গ্রাহা! অতএবোক্তং 

মহ্র্থবিপরীতা যা সাঁ স্থতির্ প্রশস্ততে ৷ বেদার্থোপনিবন্ধস্বাৎ,প্রাধান্যং হি মনোঃ 
স্থতমিতি। ১। 

মৃত্নাশানস্তর সমুৎপন্ন সামুদায়িক ম্বত্বেব বিনাশপূর্বক প্রার্দেশিক শ্বত্বজনক |. 

যে ব্যাপার তাহার নাম বিভাগ, কাহাবে! মতে প্রথম হইতেই প্রাদেশিক স্বত্ব ।' 
জন্মিয়৷ থাকে গুটিকাপাতাদি দ্বার! ভাহাব যে জ্ঞাপন তাহাব নাম বিভাগ এবং 
ধনাধিকাব স্থলে কেহ বলেন প্রথমে পুত্রেরই হইবে, কেহ বলেন পিতারই 
হইবে, কেহ কহেন পড়ীরই হইবে, এইরূপ বিরুদ্ধ নান! মত দেখা যায়| 

তাহাদের প্রবোধ জন্য (ধর্মশান্ত্রের নিগুঢ় অর্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমের নিমিত) 
সেই দাঁরভাগ প্রকরণ নিরূপণ করিব, স্ুধীগণ শ্রবণ করুন। শ্রুতি স্থৃতি পুরাণ 

তন্ত্রাদি সর্বশাস্ত্রে ভগবান্ মনকে অলৌকিক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, 
ৃতবাং মন্গুনামোচ্চারণই পরম মঙ্গল, এজন্য সর্বাগ্রে ভগবান্ মন্্ব নাম 
গ্রন্থকর্তী কীর্তন করিলেন ॥ ১1 

রি, রর পারা অর দা অপ হি পি ইস আন এপ পি সস 1 পাট সস পাস 



_ পিসি 

এ দায়ভাগঃ। ৩ 
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অথ দায়ভাঁগোঁনিরপ্যতে | তত্র নারদঃ | বিভীগোহর্থস্ 

পিত্র্যস্ত পুৈর্যত্র গ্রকল্পনযতে । দাঁয়ভাগ ইতি প্রোর্তং. তদ্বি- 
বাঁদপদং বুধৈঃ ॥ ২। 

শী স্প্পা্পাািসীীস্ শি 

নিরূপণে শিষ্যাবধানায় প্রতিজানীতে অথেতি। উদ্দেশীনস্তরতিত্যর্থ নিরূপ্যতে 

লক্ষণারদিপ্রকাবেণ জ্ঞাপ্যতে। তেন ন উদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা ঢেতিপ্রাপ্ত- 

ক্রমবিরোধঃ। তত্র দায়ভাগ লক্ষণপ্রসঙ্গে নারদইত্যন্তৈকবচনাস্তত্বেনাধ্যাহর্ভব্যয়! 
আহেতি ক্রিয়য়! অন্ব়ঃ। বিভাগোহ্স্তেতি। বিভাগঃ শ্বত্বনির্ণয়ান্কুলোব্যাপার 

ইত্যগ্রে বক্ষাতে তথাচ পিত্র্তার্থন্ত পুতৈর্যোবিভাগঃ পুত্ন্র্টকোবিভাগঃ স 
দায়ভাগঃ স যত্র ধনে প্রকর্ষেণ কল্প্যতে বিভাগিভিরেকমত্যা মধ্যস্থাদ্যবলম্বনেন ঝা 

তদ্বিবাদপদ মিতি বুধৈঃ প্রোক্তমিত্যন্থয়ঃ। ন চাষ্টাঙ্শ বিবাদপদগণনায়াং স্ত্রীপুং- 
ধর্োবিভাগশ্চেত্যনেন মন্গনা বিভাগন্তৈব বিবাদপদত্বেন গণিতত্বাৎ দাঁয়স্য 
চাগণিতত্বাৎ কথং দীয়স্য বিবাদপদজ্রমিতিবাচ্ং ইদং হি বিবাদপদপদং ন 
পাঁরিভাষিকং কিন্তু যৌগিকং দাঁয়ভাগবিষয়কবিবাদবিষয়ত্বস্য দায়েইপ্যবশ্যস্তাবাৎ 
দাঁর়মবিষয়ীকত্য দাঁয়ভাগবিষয়কবিবাদাঁসম্ভবাঁৎ নারদবচনাঙগরোধেন মন্ুকুতবিবাদ- 

পদগণনায়াং বিভাগপদস্য কদভিহিতভাবতয়! বিভজনীয়দায়পবত্বে ত্বন্থপপত্তিলেশী- 
ভাবাচ্চ। কেচিতু, যত্রেতি নিমিত্ত সপ্তমী যদর্থশ্চ বিবাদপদং তথাচ যদ্ধিবাদপদ- 

নিমিত্বং পিত্রযন্তার্থন্ত পুত্ৈর্বিভাগোহক্ষপাতঃ প্রকল্প্যতে তগ্বিবাদপদং দাঁয়তাগ- 
ইত্যাহঃ। য ইত্যর্থে যত্রেতি সুপাংস্থপা সাধ্বিতান্তে। পরে তু যত্বিতি পাঠঃ 

,| তদর্থশ্চ বিভাগক্রিয়াবিশেষণমিত্যুচুঃ। কেচন পিত্রান্তার্থন্তেতি নির্ধারণে ষর্ীং 
বর্ণয়স্তি হন্দঃ সামাসিকম্ত চেতিবৎ তথাচ পিত্রান্তার্থস্ত মধ্যে যশ্িনর্থে পুৈ্ধ্িভাগঃ 
ক্রিয়তে স দায়ভাগইতি তেষাং মতে বচনার্থঃ। অব্রাপি মতে ধনম্ত বিবাদপদত্বং 

পূর্ধ্বোক্তরীত্যা বোধ্যমিতি। যন্ত্র ইত্যেব পাঠইতাপবে। ২। 

অতঃপর দয় বিভাগ নিরূপণ করিতেছি, তদ্বিযয়ে নারদ বচন যথ! পুত্রের! 

গিতৃধনের যে_ বিভাগ করেন তাহার নাম দায়ভাগ, সেই বিভাগ ব্যাপায় যে 

ধনে ঘটিত হয় সেই ধনকে খাষিরা বিবাদপদ অর্থাৎ বিবাদের জাম্পদ 
কহিয়াছেন ॥২॥ 



এ টি টি শপপাাপ পাশাপাশি পাশাপাশি শা শত স্পা সপ পাশ শি ০ পসপোপপ শা সপ 
এপ রা অ সা 

পিতৃ আগতং পিত্র্যং তচ্চ কচ পিতৃমরপোঁপজাততবথযু্যতে। 

পিত্রস্তেতি পুক্রিরিতি চ ঘয়মপি সন্বন্ধিমাত্রোপলক্ষণং 
লয়্ধিনারেণ সন্বন্ধিমাত্রধনবিভাগেহপি দাঁয়ভাগপদ প্রয়ো- 

স্তর পপ সপ এস 

নন বিভাগাৎ প্রাগেব পিতুর্নিধনাদিনা তদর্থেষু তৎস্বত্বাপগম+ৎ পিত্র্যপদস্ত 

পিতুরিদমিত্যর্থকল্পনায়ামযোগ্যত্বমভোব্যাচ্টে পিতৃতইতি। নম্গু পিতৃতআগত- 
মিত্যস্ত পিতৃত্বত্বনাশানস্তরমপরস্বত্বদিতার্থকত্বে পিতৃদত্তাদেরপ্যেবং পিরত্র্যত্বাপত্তা 

দায়ত্বাপত্তিঃ পিত্যধন্নবিভাগন্তৈব দায়ভাগত্বেন পিত্র্যধনস্তাপি দায়ত্বস্তাভাপেয়ত্বাদত- 
আহ তচ্চেতি। পিতৃমরণেতি। পিতৃমরণাছুপজাতং স্বত্বং যত্র পিতৃমরণাধীন- 

স্বত্ববদিত্যর্থঃ বস্ততস্ত পিতৃত্বত্বনাশকালেংপি পিতৃম্বত্বোপলক্ষিতবোধকতয়া 

পিত্র্যপদং যোগ্যমেব পাঁকরক্তে ঘটে শ্ঠামইত্যাদি প্রয়োগবৎ অতএব বিভজেযুর্ধনং 
পিতুরিত্যাদিবচনান্তপি সঙগচ্ছস্তে। মরণপদ্ধাত্র ইতরন্ত্বাভিসন্ধানা৷ পূর্ববকম্বত্বাপ- 
গমহেতৃভূতব্যাপারত্বর্ূপেণ পাঁতিভ্যাশ্রমাস্তরপ্রেবেশামীনামপ্যু পলক্ষণং পিতৃদত্াদ 
তু স্বত্বং ন পিতুম্মরণাঁধীনং কিগ্তু সম্প্রদানস্বত্বাভিসন্ধানপূর্ববকত্যাগাদেব পিতুরিতি 

নাতিপ্রসঙ্গ:। কেচিত্র, পিতৃতআগতং পিতৃত্বসন্বস্কাল্পন্ং পিতাপুত্রভাবসম্বন্ধাধীন- 

্বত্ববদিত্যর্থঃ। তচ্চেত্যাদি তু তৎপরিচারকমিত্যাহঃ। পোত্রাদিভিঃ ক্রিয়মাণত্ 
পিতামহাদিধনবিভাগন্ত দায়ভাগত্োপপাদনায়াহ পিত্রযস্তেতীতি । সন্বন্ধিমাত্রেতি। 

তথাঁচ পিতৃপদস্য পুত্রপদস্য চ সম্বন্ধিমাত্রে লাঁক্ষণিকতয়া পিতামহাদিধনস্যাপি 

সলন্ধ্যপরমজাত্বত্ববত্বাৎ তদ্বিভাগস্য সম্বন্ধিকৃতত্বাচ্চ দায়ভাগত্ব মক্ষু্মিতিভাবঃ। 

পুত্রৈরিতি বহুত্বং কর্তৃত্বং চাঁবিবক্ষিতং তেন দ্বয়োর্ব্বিভীগে মধ্যস্থক্রিয়মাণে গর্ভস্থ- 
পচ ০ পপ 

পিতি হইতে আগত এই অর্থে পিত্রাপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাতে এই 
অর্থ হইল যে পিতার মরণোত্বরই সেই ধনকে ুত্বত্বক বলা যায়। পিত্র্য ও 

পুত্র..এট হুইটি পদ উপলক্ষ মাত্র, যাবৎ সম্পর্কীয় সমু অধিকাবীক্ে বুঝায়। 
কেনন! সম্পকিমাত্রের সমস্ত সম্পর্কীয়ের ধন বিভাগেও দায়ভাগ. পদ প্রয়োগ 
আছে। অতএব দাঁয়ভাগ বিবাদ পদ উপক্রম করিয়! নারদও মাতৃ প্রভৃতির 

ধন বিভাগ গ্রাদর্শন করিয়াছেন । 



পচ 

শপে পাত লা পপি পান ৮ শীত তি শি শি শশী শশী সপ সপ সস গর শা পপ পপ পাপন চক 

০ রগ নাহ ূ পা 

ৰ দায়ভাগঃ4 
কী 
৫ 

গাৎ অতএব দাঁয়ভাগং বিবাদপদমুপত্রম্য শারদোহপি 
মাত্রাদিধনবিভাগমপুযুপদশিতবান্। তথা মনুরপি পিজ্জাদিপ- 
দমদত্বৈব। এষ স্ত্ীপুংসয়োরুক্তোধর্ম্মোবোরতিসংহিত্ঃ |. 
আপদ্যপত্যপ্রাপ্তিশ্চ দায়ভাগং নিবোধতেত্যুপক্রম্য যাবৎ- 

সন্বন্ধিবন বিভাগমুক্তবান্ ॥ ৩॥ 
পপর এপ, পল  ্প+৯০১৯ “পরা রস পপ. পা 

বিভাগে,চ নাব্যাপ্তিঃ। নন্ু। পিতামহাদিধনবিভাঁগো ন দ'ম্ভাগঃ প্রমাণাভাবাৎ 
তদা কথং তৎসংগ্রহায় লক্ষণেত্যতস্তত্র প্রমাণমাহ সন্বন্ধিমাত্রেণেতি। সম্বন্ধি- 

মাত্ররুতসব্বন্ধিমাত্রধনবিভাগে দাঁয়ভাগ পদপ্রযোগস্য মুনিবিরোধাঁৎ লক্ষণয়াপ্যুপ- 

পত্তেরাহ অতএবেতি ৷ সন্বন্ধিমাত্রধনবিভাগস্যাপি দায়ভাগত্বাদেবেতার্থঃ অন্য! 

পিতৃধনবিভাগন্তৈব দাঁয়ভাগত্বে দায়ভাগবিবাদপদোপক্রমে মাত্রাদিধনবিভাগ- 
কথনস্তাপ্রস্ততাভিধানত্ব(পত্তেরিতি ভাবঃ।॥ * নম নারদেন দায়ভাগোপক্রমে 

পিতৃধনবিভাগএবোক্তোমাত্রাদিধনবিভাগন্ত চ প্রাসঙ্গিকমেবাভিধানং অন্যথা 

স্বোক্তবিরোধঃ স্তাদিতি কথং মাত্রাদিধনবিভাগস্ত দাঁয়ভাগত্বমিত্যতআঁহ তথ! 

মনুরপীতি। পিত্রাদিপদমদত্বৈবেতি। তথাঁচ নারদেন পিতৃধনবিভাগন্ত পৃথগুক্তত্বাৎ 

মাত্রীদিধনবিভাঁগকথনস্ত তত্প্রাসঙ্গিকত্বসম্তবেহপি মন্না দায়ভাগোপক্রমে 

পিত্রাদিপদানস্তর্ভাবেণৈব যাঁবৎসম্বন্ধিধনবিভাগস্তোক্তেঃ সম্বদ্ধিধনবিভাগক্তৈব দায়- 
ভাগত্বমিতি ভাবঃ। ন চ নারদান্থবরোধাৎ মন্ুস্থতেঃ সঙ্কোচোহস্তিতি বীঁচ্যং 

মনোর্বলবত্বাং।  রতিসংহিতঃ অন্োন্তানরাগযুক্তঃ ৬ আপদ্যপত্যপ্রাণ্ডিঃ 
ক্ষেত্রজাদিপুত্রকরণং। ৩। 

তথা ভগবান মুন্ুও, পিত্রাদি পদ না দিয়াই “এই পরস্পরের প্রতি অন্ুরাগ- 
যুক্ত স্ত্রী পুরুষের ধর্ম ও আপতকালে ক্ষেত্রজাি পুত্র প্রতিনিধি করণ তোমা- 

দিগকে বলিলাম। অধুনা দায়ভাগ শ্রবণ কর” এই উপক্রম করিয়া! যাবৎ সম্বন্ধি 
ধন বিভাগ কহিয়াছেন ॥ ৩ ॥ 

টি... 



সপ পপ সোল তি ওর 

এ 
রা. সিরা বা 

৬ দায়ভাগঃ । 
4 2০০8: 

দীয়তইতি ব্যুৎপত্যা দায়শবো! দদাতিগ্রয়োগন্চ খোশ 

নন সিধনবিভাগে দায়ভাগইত্যুক্তং তচ্চ ন সম্ভবতি ভাবকদস্তদায়শবস্ত 

ত্যাগমাত্র বোধকতয়া সম্বন্ধিধনাবোধকত্বাদিত্যতআহ দীয়তইতি। তথাচ দায়শবস্ত 
দীয়তে যৎ স দায় ইতি কর্মবুৎপন্নতয়া কর্মনকূতৈব ধনবোধইতি ভাবঃ। নন্ধু 
তথাপ্যন্ুপপত্তিঃ কর্্মকৃতা ধাত্বর্থস্য কর্মণএব বোধনাৎ ধাত্বর্থশ্চ গ্রকৃতে ত্যাগএব 

মৃতপ্রত্রজিতাদিপিত্রাদীনাং তদানীং ত্যাগাভাবেন ত্যাগকন্নত্বেন তদ্ধনবোধনা- 

সম্ভবাদতআহ দদদাতি,প্রয়োগশ্চেতি | দাধাতুঃ প্রয়োগশ্েত্যর্থঃ চকারঃ পুনরর্থঃ। 
গৌণইতি। পক্য্মা সাদৃশ্তাত্মকঃ সন্বন্ধোগুণঃ তদধীন। যা লক্ষণা স গৌণী 

তদেষাগাৎ গৌণইত্যর্থঃ তথাচ পূর্বস্ামিস্বত্নিবৃত্তি পরস্ামিন্বত্বোৎপত্তিফলকত্যা- 
গত্বেন রূপেণ ত্যাগশক্তস্য দাধাতোঃ পুর্ববস্বামিস্বত্বনিবৃত্তিপরস্বামিন্বত্বোৎপত্তান্ু- 

কূলব্যাঁপারত্বেন পিপ্রাদিমরণপ্রবজ্যাদিসাঁধারণেন রূপেণ লক্ষণা, সম্বন্ধিনিধনাদ্য- 
নস্তরং মরণাদিরূপভাদৃশব্যাপারজন্বং বং 'পূর্বস্থামিস্বত্বনিবৃত্তিপরস্বামিস্বত্বোৎপত্তি- 

রূপং ফলম্বয়ং তচ্ছালিত্বরূপং কর্ত্বমক্ষতমেবেতি নানুপপতিরিতি ভাবঃ। এতেন 

মরণাদের্দদাত্যর্থত্বে তত্র দাধাতোর্গোণতা তত্র স্বত্বস্যানবচ্ছেদকতয়! চ ধনস্যাপি 
ন কর্মত্বং ধাত্বর্থতাবচ্ছেদকফলশালিনএব কর্দত্বাদিতি ধাতর্থজন্যফলভাগিত্বমাত্রেণ 

্রত্যন্স্যাপি গৌণতা৷ চকারঃ সমুচ্চয়ে ইত্যাচার্ধ্চূড়ামণিমতং প্রত্যুক্তং ধাতো- 
নিরুক্তরূপেণ লক্ষপায়াং স্বত্বস্য ধাত্বর্থতাবচ্ছেদকত্বেন তচ্ছালিত্বরূপকর্মত্বসয ধনে 
নিশুতাহত্বাদিতি। গুণমাহ মৃতপ্রব্রজিতাদীতি। স্বাম্যাদিতি শক্যলক্ষ্যয়োরুক্ত- 

৪৮ 
দান করে ফুহা, এই বুৎপত্তিতে দায়শব্দ ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে কিন্ত 

মৃতাদি ধনে তাহা ঘটে না, স্ুন্রাং দাধাতু প্রয়োগ গৌণ অর্থাৎ যে স্থলে 
মুখ্যার্থের বাধ অর্থাৎ অসঙ্গতি ঘটে সে স্থলে লক্ষণা করিতে হয়, যে লক্ষণ! 
সাঢৃশ্যবন্বন্ধাধীন হয়, তাহা গৌনী বক্ষণা, ততবার উপস্থিত অর্থ গোণার্থ, যেমন 
দানাধীন সন্বনাশ ও পরম্বত্বোৎপত্তি জন্মায় তেমনি মরিলে বা পতিত হইলে 
কিমা ব্যাসধর্্ম গ্রহণ করিলে তদ্ধনে তাহার সন্ব নিবৃ্তি হইয়া পুত্রাদির স্বত্ব 

|| জন্মে। শ্ুতরাং মৃত ও সন্ন্যাসি প্রভৃতির চার 



ট দাঁয়ভাগঃ? ৭. 

তপরত্রজিতা দি্্বনি ৃতিপূ্্কপরস্বত্থোৎপত্িফলসী ম্যাৎ ন তু 
স্বতাদীনাং তত্র ত্যাগোহস্তি ॥ ৪ ॥ 

ততশ্চ পূর্বম্বামিসম্বন্ধীধীনং ততম্বাম্যোপরমে যত্র দ্রব্যে: 
স্বত্বং তত্র নিরডোদায়শব্দঃ ॥ ৫ ॥ 

রূপত্যাগতথাবিধব্যাপারয়োরূ তপ্রত্রজিতাদি্বত্বনিবৃত্তিপরস্বত্বোৎপত্তিরপোভয়ফলা- 
মুকুলব্যাপাবত্বরূপসাদৃষ্ঠাদিত্যর্থঃ। লক্ষণাহেতুং মুখ্যার্থবাধ্ছাহ ন তু মৃতাদীনা- 
মিতি তত্র ধনে সপম্যর্ঘোবিষয়ত্বং তস্য ত্যাগেহ্যয়ঃ ত্যাগে। ন মযেদমমুকস্য 
ভবত্বিতীচ্ছাব্ূপঃ। ৪। 

দায়শবস্য পর্য্যবসিতার্থমাহ ততশ্চেতি। ক্রীতাদাবতিব্যান্তিবারণায়াধীনাস্তং 
অত্র চ পূর্বস্বামীত্যবিবক্ষিতং সন্ন্ধাধীুনত্বস্যৈব ব্যাবর্তকত্বাৎ। সম্বন্ধশ্চ শান্তর- 
প্রাপ্তপুত্রত্বাদ্ন্ততমঃ ন তু ক্রেতৃত্াদিঃ ক্রয়সা' সঘন্ধাধীনম্বত্বং প্রত্যহেতুত্বাৎ কিন্ত 
ক্রয়াধীনস্বত্বং প্রত্যেব তস্য হেতুত্বমিতি, বিদ্যমানপতিস্বত্বকে দাম্পত্যসম্থন্ধাধীন- 
পতী্বতবাশ্রয়েখতিব্যাপ্তিবারণায় তৎস্বাম্যোপরমইতি তথাচ তাৰদন্যতমসঘবন্ধাধীনং 
সৎ যৎ পূর্বস্বমিন্বত্বনাশতন্তন্বত্বং তথ্ধতি ধনে নিনঢ়োদায়শবইত্যর্থঃ। নন 
দ্বত্বনাশানস্তরং চেৎ স্বতোৎপত্তিস্তদা তৎক্ষণেহস্বামিকতয়! নিধ্যাদিবছ্দাসীনস্যাপুাু- 

পাঁদানাৎ শ্বত্বাপত্তিরিতি চেন্ন তত্র পুত্রাদিসত্তায়াএব বিরোধিত্বস্য পুত্রাদ্যাধিকার- 

বোধকশান্ত্রসিদ্বত্বাৎ। ন চ পিত্রা বিক্রীতেংপি পুক্রন্বত্বাপত্তিঃ ইতরব্বত্বাভিসন্ধা- 
নাপূর্ববকস্বত্বাপগমহেতুব্যাপারজন্পিতৃম্বত্বনাশস্যৈব  সম্বন্ধাধীনং বিজ্বাতীয়ং 
পুতরন্বত্বং প্রতি হেতুত্বাৎ তাদৃশশ্বত্বনাশস্য চ ম্বত্বেচ্ছানধীনপিতৃস্বত্বনাশত্বেন হেতুতা 
ন তৃক্তরূপেণ গৌরবাৎ পিত্রা পুক্রীয় দত্স্ত যদ্ধনং তত্র পুক্রস্য শ্বত্বং ন সন্বন্ধাধীনং 

রূপ ফলের সাম্য ধরিয়া গৌণী লক্ষণা করা গেল, কেন না মরণাদি স্থলে ইহা! 
আমাব নয় অমুকের হউক এতাদৃশ ইচ্ছারূপ ত্যাগ নাই ॥ ৪ ॥ 

এতাবতা! পূ্বস্থামিব স্বত্ব নাশ হইলে পর ততসম্স্ধাধীন যে জুব্য স্ব 

হয়, সেই ধুনে দায় শবাটি প্রসিদ্ধ। 
হ.... সপ সপ” শর ৯ পাপ রা রর 
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৮ দায়তাগঃ | 
পু আ শী সপ পপ পিপি পাপী পি শসা পাশ শি 

কিস্তুদাসীনস্যেব দাঁনাধীনং অতে। ন তত্র তাদৃশপিতৃম্বত্বনাশস্ ব্যভিচারঃ অন্তএব 
তন্জরপং ধনং ন দায়ইতি। বস্ততন্ত পিতৃশ্বত্বমেব পুত্রন্বত্বোৎপত্তৌ হেতুঃ ন চৈবং 

পিতৃত্বত্বে বিদ্যমানেইপি তদ্ধনে পুত্র্বত্বাপত্তিঃ তত্র পিতৃশ্বত্বনাশকস্যাপি 

সহকারিত্বাৎ। স্বত্বনাশকঞ্চ মরণপাতিত্যাদদি তেষাং শ্বত্বনাশকত্বেন স্থৃতিপ্রতিপাঁদি- 

তানাং মরণত্বপাতিত্যত্বাদি বিশেষরূপেণৈবাব্যবহিতোত্তরত্বাস্তর্ভাবেণ পুত্রন্যত্বোৎ- 

পত্বো হেতুত্বং তেন ন পবস্পবব্যভিচারঃ অতএব “বিনষ্টে বাঁপ্যশরণ” ইত্যাদিবচনৈঃ 
পিতুঃ পাতিত্যাগ্ঘনস্তরমেব পুত্রন্বত্বমিতি প্রতিপাদিতং। এতেন পিতৃত্বত্বনাশকানাং 

মরণাদীনাং তেন চেন রূপেণ হেতৃত্বং স্বত্বনীশকত্বেন স্বত্বনাশসামগ্রীত্বেন,বা নাঃ 

অনেককার্যকারণভাবকল্পনে গৌরবাৎ ন দ্বিতীয়ঃ জীবত্যপি পিতরি পুত্রস্য স্বত্বং 
স্তাৎ স্বত্বনাশং প্রতি স্বত্তস্তাদৃষটস্ত চ হেতুত্বাৎ তদানীমপি স্বত্বাদৃষ্টাদীনাং তন্নাশকানাং 
সত্বাৎ তৃতীয়ে চান্তং প্রতি পূর্ববন্তিত্বং গৃহীত্বৈব যন্ত যং প্রতি পূর্বববস্তিত্বং গৃহাত 
ইত্যুক্তান্যথাসিদ্ধেঃ সামগ্রীভেদেন নানাকর্ধ্যকারণভাবকল্পনে গৌরবাচ্চ তদপেক্ষয়া 
নাশহেতুতায়। এব লঘুতয়া যুক্তত্বাদিত্যাদিকং প্রত্যুক্তং প্রত্রজ্যামরণপাতিত্যানাং 
্রয়াণাং কাধ্যকারণভাবত্রয়কল্পনামপেক্ষ্য ভন্যদীয়ৌপারদানিকস্বত্বং প্রতি ক্রীবাদি- 
ভেদকুটবিশিষ্পত্রসত্তায়ান্তথাবিধপোত্রাদিসত্তায়াশ্চ প্রতিবন্ধকন্ববকুল্ননায়ামেব গৌর- 
বাৎ নচাবশ্তুকত্বাৎ মরণাঁদীনামেব হেতুত্বমস্ত ন তু পিতৃত্বত্বস্তাপীতি বাচ্যং তথ! 
সতি সম্বদ্ধাধীনস্বত্বধারাবারণায় তথাবিধন্বত্স্ত শ্বসমানজাতীয়ন্বত্বং প্রতি প্রতি- 

বন্ধকত্বকল্পনাগৌরবাপত্তেঃ উৎপতিমত্তসস্বন্ধেন মবণাঁদের্রেতৃতয়। ন ধারাপত্তিরিতি- 
চের্ন উৎপত্তেরাদাক্ষণসঘন্ধরূ পতয়াননুগমেন কাধ্যকারণভ্াবানস্ত্যপ্রসঙ্গাৎ সধন্ধা- 

ননুগমস্তাদোধত্বসিদ্ধাত্তস্ত চ মন্ত্রপাঠমাত্রত্বাৎ প্রকাঁরভেদেনেব সম্বন্ধভেদেনাপি 

ব্যাপকতাভেদস্তাবস্তকত্বাৎ। মন্মতে তু স্বন্ধি্বত্বস্ত হেতুত্বাৎ তদভাবাদেব 

তন্ধারাপাদানন্তাসম্তব ইতি স্থধীভির্বিভীবনীক্ং। ্বত্বঞ্চ যথেষ্টবিনিযোগাহত্বেন 

শান্রবোধিতত্বমিতি প্রাঞ্চঃ। অতিরিক্তঃ পদার্থ ইতি শিরোমণি: । ম্বামিত্ব্চ 
তশ্নিরূপকত্বং নিরূপকতয়! তদেব চ দ্রব্যগতং গুণগতঞ্চ ভ্রব্যস্ত দাঁনাদিশ্রতেঃ শীলঘা 
বুষমুৎস্থজেদিত্যাদৌ লৌহিত্যাদ্রিগুএুবিশিষ্টপারিভাষিকনীলবৃযোৎসর্গশ্রুতেশ্চ বস্ততত্ত 
আত্মসমবেতং স্বামিত্বমতিরিক্তঃ পদার্থ: বিক্রয়দানাদীনাং তন্নাশকত্তে ক্রয়প্রতি- 
্হার্দীনাঞ্চ তদ্দেতুত্বে সম্বদ্ধলীঘবাৎ তদেব নিরূপকতয় স্বত্বব্যবইশরহেতুঃ বিষয়তয়া 

রি. প্র সস রর রান তা জপ ওর এস স্পা ++ বা অপ সা. ক লস. এ এ জপ স্কলার পপ বাপ ০ | পা, পপি স 



দায়ভাঁগ? । ৯ 
& 

হিতে হু সপ রশ শ টক শপ পপ শাাপীশিশ শা টিসি 

ৃ নন্ু কিং দায়স্য বিভাগো বিভ ক্তাবয়বত্বং যদ্বাদাঁয়েন সহ 

| “টিনার ন তাবৎপুর্বঃ দায়বিনাশাপত্তেঃ নাপি 
পপি লা বাসস» শপ পাশা শশা সদা পাকশী স্পা শিপ সপ শশী শী স্পা পাপা পপ | শপ জপ | ৮ আপ প্রন 

৷ চ জ্ঞাততাবৎ অত এব নিক ভাবিষ্ঠপি স্বত্বং অন্যথা গ্রুতিমাসং প্রতিবর্ষং 

। বা দেয়ত্েন প্রতিশ্রতন্ত ধান্তাদিরূপস্ত তন্ ভাবিত্বেন তত্র তছৃৎপত্ত্যন্ুপপত্তেবিতি 

চুড়ামশিসন্মতে। জীলাবতীরহস্তসিদ্ধঃ সমীচীনঃ পন্থ!ঃ অত্র স্বত্বধারাবাবণায় 

সজাতীয়স্বত্বং প্রতি সজাতীয়ন্বত্বং বিবোধি। সজাতীয়েতিকবণাৎ পরাজিতনৃপতি- 

বাজ্যান্তব্ন্তিততৎপুরুরষী ্রমাগততস্থাববাদো জয়াদিনা জেতুুতেঃ করগ্রহণোপ- 
যোগি স্বত্বোৎপাদে তথ! ক্রীতপ্রতিগৃহী ভরাজ্যান্তরবন্তিনি তাদৃশস্থাববাদৌ ক্রেত্রাদেঃ 

' ক্রয়াদাধীনন্বত্বোৎপাদেইপি ন ব্যভিচার ইতি সংক্ষেপঃ ॥ ৫ ॥ 

দায়ং নিরূপা 'ভাগং নিরূপয়িতুং পৃচ্ছতি নম্বিতি। নারদেন বিভাগভা গয়ে। 

রেকত্ব প্রতিপাদনাদাহ বিভাগ ইতি। দায়বিনাশেতি। আরম্তকসংযোগ প্রতিন্দি- 
নাধযবদ়্বিভাগেনাসমবায়িকারণস্তাবস্তকং ংযোগন্ত নাশাৎ দ্রব্যনাশাপত্তেরিত্যর্থঃ 

ইদমুপলক্ষণং অবিভক্কে সথণ্ডেহপি তৎসত্বাৎ অখণ্ডেংপি বিতক্তে তদসত্বাচ্চেতি 
দষ্টব্ং। সংযুক্েুপীতি। সংযুক্তেইপি বস্তনি ইদং বস্ত বিভক্তং ভ্রাতুঃ স্বং ন 
মমেতি প্রয়োগাদিত্যর্থ:। যদ্যপি ইদং বিভক্তমিতি প্রয়োগন্তৈবাপেক্ষিতত্বেন ভ্রাতুং 

স্বং ন মমেতি কথনমন্পযোগী তথাপি বৈশেষিকব্যবহাবস্ত বিভাগাধীনত্বাৎ তত্র 

 বিভক্তত্বস্তাবস্ঠস্তাবপ্রতিপাদনার্থং তৎকথনমিতি। সম্বন্ধাবিশেষাদিতি। স্বত্বহে- 

তোস্তৎপুত্রত্বাদিসন্বন্ধস্ত সকলপুক্রাদিসাধারণ্যাদিত্যর্থ:। সর্বধনোৎপন্নস্তেতি। 

সদ আল্পাস্দি পি সপ সম 

শি স স্পীশ শি িশ শি শিপ | পপ পপ শি সপ ্পিিস্পী শীট পোপ শাশরিশপ 

শি সপ পদ সা চর ০ শশা সপ ৮ সস চর শম্পা কিিলিসি 

ঙ 

রা ০ 

এই দায় লক্ষণে সম্বন্ধ শবে শাস্ত্র প্রাপ্ত পুত্রত্বাদি_ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে, 

ক্রেতৃত্বার্দি সম্বন্ধ নহে, আব পতির স্বত্ব বিদ্যমানেও পতীব দাম্পত্য সব্ধন্ধাধীন 

পতির ধনে স্বত্ব থাকে, তাহাকে দীয় বল! যাইবে না। এজন্য শুনি 
স্বত্ব নাশ হইলে পর” এই বিশেষণ দেওয়। হইয়াছে ॥ ৫ ॥ 

এইরূপে দায় নিরূপণ করিয়া তাহাব বিভাগ, নিকপণার্থ প্রথমতঃ বিচার 
করিতেছেন। দায়ের অবয়বের বিভাগের নাম কি বিভাগ, কিংবা! দায়ের 

সহিত বিভাগ অর্থাৎ অসংযোগ এই ছুই পক্ষের কোন্ পহ্ষ শ্রেষ্ঠ, যদি বল 
টি ষ্ঠ 

৯ 

চপ 
চা 

শপ শা শি জপ শে ৰ্ শু শ্ক সা স্ শা পক সা স্পা 

এর ক 

স্পা পপি পাশে শপ পপ | পপ আজ পা সপ জপ 



সপ সি ৫ ৪০০2 শি ০ এ ২৮ শী পি শি ৮ শসা পা শপ সপ শ্ 

১৩ 1 
শপ সপা্পী শি ০০৯ সপ আপ আস | পি জী পপ 

থপ আপ ০ পপ পপ পপ উস ক সস 

দিতীয়ঃ সংযুক্তেহপি ন মমেদং রা বং াতুরিদমিতি 

প্রয়োগাৎ । ন চ সন্বন্ধাবিশেষাৎ সর্বেষাং সর্বধনোৎপন্স্য 

স্বত্বস্য দ্রব্যবিশেষে ব্যবস্থাপনং বিভাগইতি বাচ্যং সম্বন্ধ্যস্তর- 
চি 

০৮ উস পে উপ. জার স্পা জজ ও সীল পপ সপ অসার পাপী সস 

সম্পন্নোব্রীহিরিতিবৎ সামান্তা শ্রয়ণাদেকবচনং দ্রব্যবিশেষে একৈক শ্রিন্নংশে ব্যবস্থা- 
পনং অংশাস্তরব্যাবৃত্যা ব্যবস্থাপনং এতেন স্বস্থং প্রতিপুরুষং ভিন্লমিতি গ্রতিপা- 

দিতং তেন সাধারণে সর্বেষাং স্বত্বমেকমেবেতি ভ্রমনিবাসঃ সামুদায়িক্বত্ব 

বিনাশতত্দংশীয়বৈর্শিধিকম্থ ঘহেতুভূতব্যাপারইতিবার্থ: তেন সমবেতন্ড স্বত্বন্ত 

বিদ্যমানন্তাশ্রয়ত্যাগরূপব্যাবৃত্তযসস্তবেহপি ন ক্ষতিরিতি । সম্বন্ধ্স্তরেতি। তুল্যাধি- 

কারিসম্বন্ধ্ত্তরেত্যর্থঃ | তেন মৃতপিতৃকপৌত্রাদিসসাঁবস্ত সংগ্রহঃ জীবংপিতৃক- 

পৌত্রাদিসস্তাবস্ত চাসংগ্রহঃ সম্বন্ধাত্তরসন্তভাবঃ প্রতিপক্ষঃ স্বজন্তফলবিরোধী যস্ত 
তাদৃশন্ত পুত্রত্বাদিরূপসঘ্বন্ধন্ত অবয়বের্থেব একৈকশ্মিন্নংশএব শ্বত্বোৎপাঁদকত্বাদি- 
ত্যর্থঃ। কন্ত কুত্রাংশে স্বত্বমিত্যত্র নির্ণায়কমাহ বিভাগব্যঙ্গ্যেতি। তথাচ যদংশে 
যন্ত স্বত্বং তদংশএব তন্ত গুটিকাঁপাতইতিনিয়মইত্যভিপ্রায়ঃ বিভাগন্ত চ ব্যঞ্জকত্বেন 
তদভাবাদেব ন বিতাগাৎ পূর্ব স্বত্স্ত বিশেষনিষ্ঠত্বেন তততৎপুরুষীয়ত্বপ্রত্যয়ইতি 
ভাব: ॥ নম্থু সম্বন্ধ্ত্তরসত্তায়াঃ সামান্তত-এব সববনধ্ন্তরস্বত্ববিরোধিত্বে কুত্রাপ্যংশে 

কন্তাপি স্বত্বং নোৎপদ্যেত বিরোধিসত্বাদিতি চেদত্র ব্রমঃ সন্বন্ধাধীনন্বস্বত্ব প্রাগ- 
অুববত্বপ্রত্যাসত্ত্যা সমবন্ধ্যস্তরন্তৈব সম্বন্ধ্ন্তবীয়সন্বন্ধীধীনম্বত্বং প্রতি বিরোধিত্বং 

শপ সিএস দাশ শপ লা পাপী শিপ শে পট পাপী এররররপবরসপরর- (পল এ 

প্রথম পক্ষ তাহা বল! যায় না, কেন না তাহা হইলে দায় বিনাশ পাক, দ্বিতীয় 

পক্ষেও ঘটে না, সংযুক্ত দ্রব্যেতেও ইহা! আমুর নহে ইহা আমার ভ্রাতার বিভক্ত 

র ধন, এইরূপ ব্যবহাব হইয় থাকে । 

যদি বল সম্বন্ধেব বিশেষ নাঁই এজন্য সকলের সমগ্র ধনে সামুদায়িক স্বত্ব 
জন্মিলে পর এ স্বখ্ডেব দ্রবাবিশেষে যে ব্যবস্থাপন তাহার নাম বিভাগ ইহাও 

বলিতে পার না। এক সত্বন্ধ একের সামুদারিক স্বত্ব জন্মাইয়৷ দিতে গেলে আর 

এক তুল্যবল সম্বন্ধ তাহাব প্রতিবন্ধক হইবার সন্ভব সুতরাং তাহা ন! পারিয়! 

ঠা 
রি শি শি রি হি টু. টস অল -. জাজ কি শা বশী ক শি জা আতর স্ আরজ জঞ সপ প্র 
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সন্তাবপ্রতিপক্ষস্য সন্বন্ধস্যাবয়বেঘেব বিভাগব্যঙ্গ্যত্বত্বাপাদক- 
ত্বাৎ কৃৎ্ন্নপিতৃধনগতন্বত্বেৎপাঁদবিনাশকল্পনাগৌরবাৎ যথেষ- 
বিনিয়োগফলাভাবেনানুপযোগাচ্চ। ৬। 

উচ্যতে একদেশোপাভিস্যৈব ভূহিরণ্যাদাবুৎ্পপন্নস্য স্বত্বস্য 
ও সপ পপর. লা এ ++ 

বিভাগানস্তরং প্রানদেশিকস্বত্বস্ত ভবতামপ্যত্যুপেযত্বেন ততপ্রাগভাবস্ত সত্বার্দিতি 

নানুপপত্তিরিতি । সম্বন্ধ্যস্তরসত্বায়াঃ প্রতিবন্ধকত্বে প্রমাণমাহ কৎনেতি। সকল- 

৷ পিত্রাদিবনগতসন্বদ্ধিসমসংখাসামুদায়িকস্বত্বানি তোমুৎ্পাদবিনীশীস্চ এতাবদনস্ত- 

ূ পদার্থকর্পনাপেক্ষয়। প্রতিবন্ধকল্পনস্তৈব লঘুত্বাদিতি ভাবঃ| প্রমাণসত্বে গৌরবম- 
| প্যকিঞ্থিংকরং কথমন্তথাদৃষ্টকল্পনমতঃ প্রমাণাভাবমাহ যথেষ্টেতি। যথেষ্টবিনিয়ো- 

গরূপফলানুমেয়মিহ স্বত্বং সমুদায়ে কন্তাপি সম্বদ্ধিনস্তদভাবেন কথং তৎকল্পনমিতি- 

ভাবঃ। নন বিভাগানস্তবমবিনিযুক্তবিন্টধনে ,স্বত্বমস্তীত্যত্র কিং মানমিতি চেন 
অবিনিযুক্তে বিনষ্টে মমেদং বিনষ্টমিতি প্রতীতিবলাছুঙ্গেয়মিতি ইদমুপলক্ষণং বিভাগস্ত ূ 

স্বত্বহেতুত্বে ্বত্বনাশকত্বে চ প্রমাণাভাবাৎ একপুত্রসব্েে ব্যভিচাবাচ্চ তত্রা বশ্ত কল্প- 

নীয়কারণাস্তরাক্েবাস্থাত্রাপি নির্বাহেণান্তথাসিদ্ধেশ্চ এবং বিভাগস্ত ্বত্বনাশকত্বে 

চৌরৈর্বিভজ্য গৃহীতে ধনে ধনিনঃ স্বত্বনাশাপত্তিরিত্যপি বোধ্যং । ৬। 

উচ্যতইতি। ভূহিরণ্যাদাবুৎপন্নস্য একদেশোপাত্স্য তত্তদংশাবচ্ছিননস্য 
বিনিগমনা ইদমমুকন্ত নান্তস্তেত্যবধারণরূপ! তত্প্রমাণাভাবেন বৈশেষিকব্যবহরঃ 

একৈক অংশে স্বত্ব জন্মিয়৷ দেয়, পবে বিভাগই তাহার ব্যঞ্রক জানিবে। আর 

সমগ্র পিতৃধনে সকল পুত্রের সামুদারিক স্বত্বেব উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনায় 

কেবল গৌরবমাত্র, যথেষ্ট ব্যবহাররূপ স্বস্থের ফলাভাব প্রযুক্ত সামুদায়িক ন্বত্বের | 
কিছুমাত্র উপযোগিত! নাই । ৬। 

বিভাগের লক্ষণ বলিতেছি। 

ভূমি স্বর্ণ প্রভৃতি ধনে একদেশোপাত্ত অর্থাৎ তত্তদংশে উৎপর স্বত্বেব ইহা 



মির 000 

ূ 
ছি) শি শশী পেশ 

এ পাপ কয | পাপন পি ৯ ০ শা তত 225 সদ শা আস শে রা সা 

২ দ্রায়ভাগঃ | 
বি নি € চা 

বিনিগমনাপ্রমাণাভাবেন বৈশেষিকব্যবহারানহতয়া। অব্যবস্থি- 
তন্য গুটিকাপাঁতাদ্দিন৷ ব্যঞ্জনং বিভাগঃ | বিশেষেণ ভজনং 

স্বত্বজ্ঞাপনং বা বিভাগঃ | ৭। 
পি 

পেশ পলি নু ১2242 ০৯ এ তি শপ শপ ৭ 

কল্পস্ত গুটিকাপাতাদিন। ব্যঞ্জনং ইদমমুকত্তেত্যবধাবণং বিভাগইত্যর্থঃ আদিনা 
উভয়সম্মতমধ্যস্থবচনাদিপবিগ্রহঃ অট্ব্রকদেশোপাত্তেত্যাদিকং স্বরূপকথনমাত্রং নতু 

বিভাগপদার্থকোটোর্ ত্তদ্রপেণ তেবাং নিবেশ: বিভাগপদারস্ত ূর্ববস্থামিম্বত্ব- 

বিভাগে ন দায়ভাগঃ তেষামর্জনাধীনন্বত্বন্তৈব বিভাগেনাবধারণাদিতি। অন্মি্র্থে 

চ বিভাগপদস্ত যোগাভাবাৎ রূটিবেবেতি বোধ্যং। ননত্র রূট়িকল্পনে গৌরবং 
এবং পিতৃরৃতবিভাগেহব্যাপ্তিশ্চ তত্র পুত্রাণাং প্রাগ্ডৎপন্নন্বত্বাভাবেন নিরুত্তবিভাগ- 

ত্বাসস্তবাৎ। নচ তত্র বিভাগপদং স্বত্বাবধারণৰূপ গুণযোগাদেগীণমেবেতি বাচ্যং 
মুখ্যত্বে সম্ভবতি গোণত্বস্তান্তাষ্যত্বাদত আহ বিশেষেণেতি ৷ পুরুষবিশেষনিরূপিতাং- 
শবিশেষনিষ্টত্বেনেত্যর্থঃ। স্বত্বজ্ঞাপনমিতি। স্বত্জ্ঞানানুকুলব্যণগারো গুটিকাপা- 
তাদিবিত্যর্থঃ। দাঁয়ভাগপদে তু বুপসর্গাভাবেইপি ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ ভজতিরেব 
কেবলোবিশিষ্টার্থমভিধত্ত ইতি । এবঞ্ ভজতার্থেকদেশে জ্ঞানে বুুপসর্থীর্ঘস্ত 
প্রকারতয়ান্বয়াৎ বিশেষে স্বত্বঙ্ঞানানুকুল ব্যাপাবলক্ষণে। বিভাগঃ শক্তিলভ্যএবেতি 

ধনবিভাগেহপি বিভাগত্বমন্তেব কিন্তুন স দায়ভাগঃ তদ্ধনন্ত দারত্বাভাবাদ্দিতি 

বোধ্যং ॥ ৭ ॥ 

পপ শপ পপ শী পা | শা পা ৩ পা পপ শত সদ পপ শা শি | এপ স্পা ৬ 

বৈশেধিক ব্যবহাবে অনুপযুক্ততা বিধায় থাকায় না থাকায় তুলা । আংশিক 
শ্বত্বেব গুটিকাপাতাদি দ্বাবা যে বাক্তীকরণ তাহাকে বিভাগ বলা যায় অথব! 
বিভাগ শব্দের যৌগিক অর্থ এইযে বিশেষরূপে তাগ অর্থাৎ স্বত্বজ্তাপন ইহার 
নাম বিভাগ । ৭। 

সুচির 

সস পপ সপ সপ | আপি পা শত তি আশপাশ এ আল পম পে 

পবস্পবনৈবপেক্ষেণ দানবিক্রয়াদিলক্ষণঃ তদনহৃতয়। অব্যবস্থিতস্ত সতোহপাসৎ- 

নাশজন্যতৎসম্বন্ধীধীনসমূতপন্নস্বত্বাবধারণমাত্রমিতি অতএব সম্ভয়বণিজাং সমুদ্বায়ধন | 

শা পাশ শপ পাস সপ আলাপ? তত পপ আপা | পাপা সস্পপপ-7 প শশী পে 

সর, সাপ 

ন রূটিকল্পন৷ ন ৰা পিতৃকৃতবিভাগেহব্যাপ্তিবিতি। অন্মিং্চ করে সম্ভয়বণিজীং |' 



[এ সী 
ূ দায়ভাগঃশ ১৩ 

রর পর এরর». ৯ সস 

যত্রাপি চৈকং দাসীগবাদিকং বনুসাঁধারণং তল্রাপি তত্তৎ- 
শা শিশাশীশি | শী শপ ৬” 8 পর এ ৮৮ রাস এপ্স 

ূ 

| 

চা 
| ূ 
| ] 

| মনু যত্রেকৈব দাসীগবদিব্যক্িব্বা পিতৃসম্বদ্ধিনী তন্তাং পরস্পববিরোধেন | 

| কন্তাপি স্বত্ব, ন স্ভাৎ তথা চ তদ্বিতাগো ন দায়ভাগঃ স্তাদতআহ যত্রেতি। | 
ৃ কালেতি। কালবিশেষে ব্যবস্থাপিতদ্বিত্রিদিনাদৌ বহনং দোহনং বা ফলং যস্থয র 

| তাদ্বশেন প্রথমং দিনদ্বয়ং ত্রয়াদির্বা প্যো্ঠগ্ত তদন্ু তাবদ্দিনং তদনুজন্ত এবং : 

৷ চাপবাপবমপবাপবস্তেতি মধ্যস্থবচনেন স্বত্বং জ্ঞাপ্যতইত্ার্থঃ তথা চৈকম্তামেৰ । 
৷ ব্যক্কৌ কালিকাব্যাপ্যবৃত্তীনি নানা স্বত্ব নি স্বামিত্বলক্ষণ।নি হ্্বযূ পুত্রেষু প্রাণুৎ- | 

৷ পন্নানি তেষাধৈনকৈকস্ত মধ্যস্থবচনেন কালবিশেষে ততত্যকতি িষ্টত্বেনাবধারণমিতি ৰ 

ৰ তত্র তাদৃশ মধ্যস্থবচনমেব বিভাগোহবাাহতইতি ভাবঃ। কালভেদেন স্বত্বঞ্চেৎ ৰ 

| প্রাগুৎপন্ন প্রমিতং স্তাৎ তদা তত্প্রতিপাদকমধ্স্থবচনমপি বিভাগঃ স্তাদতঃ কাল- 
ৰ ভেদেন তথাবিধন্বত্বে প্রমাণমাহ একা স্ত্রীমিতি। যথাংশেন ভাগিসমসঙ্যযমাল- 

| দিবসাদ্যংশেন তথাচ কালভেদেন কর্মমান্রবিধানাৎ কালভেদেনৈৰ তত্র সর্কেষাং 
স্বত্বং প্রাগুৎপন্নমিতি প্রতিপারদিতং তচ্চৈকৈকস্ত একৈকমেবাব্যাপ্যবৃত্তি নতু 
ূ নানা অনন্তনবত্বতদুৎপত্তিবিনাশকল্পনাগৌরবাদিতি। অনুসাবেণ স্বস্ব গ্রয়োজনা- 

সুসাবেণ নতু *পরিমাণসাম্যেন। নম যখৈকম্মিন্ স্থবর্ণাদাবংশভেদেন ম্বত্মভ্যু- 

পেয়তে তখৈকস্তমপি দাসীগবাদিব্যক্তৌ অংশভেদেন স্বত্বমভ্যুপেয়তামতআহ র 

যুক্তোতি। যুক্তিশ্চ গ্রয়োজনসাপেক্ষতয়৷ বৈশেধিকযথেষ্ট বিনিয়োগএব বিভাগ- | 
1 প্রয়োজনং তচ্চবয়ববিভাগেইসম্তবি অবনবানাং স্াতস্তর্েণ যথেষ্ট বিনিয়োগানহত্বাৎ 

। নিবর্থক এববিভাগঃ স্ত্যাদদিত্যাহ অন্তথেতি ইদমুপলক্ষণং অবয়বিনোনিধিত্বা- 
পত্তিরয়ং ন কন্ত(পীতি ব্যবহারাপত্তিশ্চ দ্রষ্টব্যা তথাচানায়ত্যাা কালভেদেনৈব 

দ্বত্বমিতি ন্থবর্ণাদিনাঞ্চ স্বাতস্তেণ রিনিয়োগাহত্বাৎ তত্র দেশভেদেনৈব স্বত্বমিতি। 
নন তৎকালস্বামিন! বিক্রীতে বস্তরনি কালাস্তরস্বামিনামনুমতিমস্তরেণাপি তত্র ক্রেতুঃ 

ৰ সার্বকালিকস্ত্বাপত্তিরিতি চেন্ন বিক্রেতুর্ধাদৃশং স্বত্বং ক্রেতুস্তাদৃশ মেব স্থত্বং ক্রয়া- 
নিট ই উস এ শী শী শি শিশ শশাটাশাসীকককী ০ চে সপ পি ৯ শিপ পল পপপাপসি | সত বাছা ও সপ শট পাপা শী | 

ৰ যে হ্থলে এক 1 কিংবা একটি মাত্র গরু বহু সাধারণ থাকে সে স্থলেও নও 

তত্বৎ্কালবিশেষে বিনিময় ক্রমে কর্মকরণে ও দুগ্ধ দোহনাদি রূপ ফলঘারা ূ 
১ 

ঞ 

টি পাপা সর ৮, ৯৮ 
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লিয়ভাগঃ। ১০ হই 9০ 
স্পা পলা সা সদ এ 

কাল বিলোধার রোদে স্বত্বং ব্যজ্যতে | তাহ বৃহস্পতিঃ। 

একাং স্ত্রীং কারয়েৎ কন্ধধ যথাংশেন গৃহে গৃহে । উদ্ধৃত্য কৃপ- 
বাপ্যন্তস্বনুমারেণ গৃছতে | যুক্ত বিভজনীয়ং তদন্যথানর্থকং 
ভবেগু। ইদং শ্লোকারছত্রয় নানাস্থানস্থং ন তু ক্রমিকং। ৮। 

পট | পর পপ 
সপ সপ৯ পা | শী শিস শা সপ সপ শপ পিজি সপ পপি ০ পপ পা সপ জপ পপ পা 

জ্ঞায়তে। এব টিটি জারি চারার সহ তদ্স্তনঃ পর্য্যায়েণ বিনিয়োগ 
। ইতি। অতএব বাজ্যান্তবাধিকাবিণঃ সকাশাৎ অন্বৃপতিন! ক্রীতে রাজ্যান্তরাদ 

| বিক্রেতৃম্বত্বসজাতীয়ং/করগ্রহণোপযোগি স্বত্বমেব তত্র তস্ত জায়তে নতু দায়প্রতি- 

| গৃহীতভূম্যা দিবৃত্তিস্বত্বজাতীয়ন্বত্বং তত্র ভূম্যাদদৌ তথাবিধস্বত্বসত্বেন তথ্বিরোধাৎ 
তাদৃশস্বত্বাস্তরোৎপত্তযসম্তবাৎ সমানজাতীয়য়োস্তয়োর্বিবোধাদিতি। এতৎ শ্লোকার্ধ- 
্রয়স্ত সংহিতায়াং ক্রমেণাদর্শনাৎ অমূলত্বশঙ্কামপনেতুমাহ ইদমিতি। যচ্চাত্র 
স্মার্তেন দূুষণমভিহিতং অবিভক্ত্রাত্রোবেকেন ভ্রাত্রা! সাধারণাশ্বয়োবেকতরমাদায় 
ধনমর্জিতং তত্রার্জিতধনেহর্জকস্ত ' দ্বাবংশৌ অপরন্তৈকো২ংশইতি সর্বসন্মতং 
তত্র যদি গুটিকাপাতাদিন! পশ্চাদর্জকেন সোহশ্ো লব্মস্তদ! প্রাদেশিকম্বত্ববাদিমতে 
প্রাগপ্যর্জক শ্তৈব সোহশ্বইতি তেনাঞ্জিতধনে কথং ভ্রাত্রস্তরস্ত ভাঁগঃ যদি চানর্জকেন 

লব্ষস্তদা' সমভাগোযুক্তঃ একন্ত স্বায়াসেন অপরস্তাস্বীয়াসেনার্জিতত্বাদিতি তদসৎ 

প্রাদদেশিকস্বত্ববাদিমতেহবিভক্তন্তৈৰ সাধারণপদার্থত্বাদিতি সামান্তন্বত্বানভ্যুপগমে- 

নান্তবিধস্তাসম্ভবাৎ অতত্তহ্ক্তদোবাসস্ভবাদিতি সুধীতির্ভাব্যং। অত্র হরিনাথমিতা- 

পপ পা পাপা 

০ ২ পাশা স্পীপপ পপসপশা পল শপ প 

স্পা 

ভাবা হুর্কিভক্তত্বেন পুনগু:টিকাপাতবিসম্বাদাচ্চ কিঞ্চ একক্ষেত্রোৎপন্নশস্তানাং 

যত্রাংশক্রমেণ গ্রহণং তত্র কিমবচ্ছেদেন স্বত্বং জায়তে ন শশ্তাবচ্ছেদেন শশ্তানাং 

তদানীমজাতত্বাৎ কিঞ্চ একেন গব! কৃষ্টভূম্যাদের্যত্র শন্তবিভাগন্তত্র কিমবচ্ছেদেন 

গবি স্বত্বং শস্তাবচ্ছেদেনেতি চেন শশ্তাদেস্তদসন্বন্ধাৎ নহাসম্বন্বোহপ্যবচ্ছেদকঃ কিঞ্চ 

সম্বন্ধসাম্যাৎ সর্কেষাং সর্বত্র স্বত্বোৎপত্তৌ বাধকাভাবাৎ প্রাগভাবাদৃষ্টাদীনাং বিশিষ্য 
০, 

ক্ষর্বাচম্পতিমিশ্রানুযায়িনঃ যত্র যন্ত স্বত্বং তত্রৈব তন্ত গুটিকাপাতইত্যত্র প্রমাণা- 

পেশী পম এর ৯ 4 পপ বা স্পা শাপীশীপিসশ শপ 7 ৭ শী শীীস্সীসআস আস শপ সপ সপ সী পী ১ স 

আংশিক স্বত্ব ব্যন্তীকৃত হয়। যথা বৃহস্পতিবচন, একটি স্ত্রীলোককে অংশাম্ুসারে 
৬ গৃহে কন্ম কবাইবে। এবং কূপ ও দীধিকার জল প্রয়ো্জনানুসারে তুলিয়া 

ঞ& 
- রাশি ক্রি? টি শপিশীশশীশীপীক্পিশীীটি শীট ৩ 

ক ৮৬ 



সি শপ সদ শা পি শা 

দায়ভাগঃ, ১৫ 

ননু নু পিতযূর্ং গতে ত পুরা বিভজেয়ুদ্দনং সিুরিিনার ৃ 
বচনাৎ পিতুর্ধনং বিভজেয়ুরিত্যন্বয়াৎ বিভাঁগাঁৎ পুর্ধবং ন তত্র র 
পুক্রাণাং স্বত্বং ন চ বিভাগস্য ব্বত্বকারণতা। অসম্বদ্ধিধনেহপ্যতি- | 

গ্রসঙ্গাৎ। ৯। * ৰ 

উচ্যতে পিত্রার্দিনিধনানস্তরমেবাম্মদীয়ং ধনমিতি প্রয়োগাৎ গাৎ | 

হেতুত্বাভাবাৎ সম্বন্ধাস্তরসত্তায়াঃ প্রতিবন্ধকত্বে গৌরবাৎ ন চ মারার নিরি: 
। বিনাশকল্পনাগৌববং প্রামাণিকত্বাৎ একন্তাং দাস্তাং দশানাংক্ঘ্ত্বে ভ্রিদিনাৎ পরং । 
| বত্বনাশতছুৎপত্তিকল্পনায়াং বিপবীতগৌরবাচ্চ বিভাগন্ত স্বত্বনাশকত্বং তদ্ধেতুত্বঞ্চ । | 

1 পিতৃক্ৃতবিভাগে কষ্প্রমিত্যাহুঃ। ৮। ৃ 

বিভাগঃ প্রাগুৎপন্নস্বত্জ্ঞাপকঃ স্বত্বজনকো বেতি মতদ্বয়োপরি মাধ্যমিকঃ 

শঙ্কতে নম্বিতি। ন তত্র পুত্রাণামিতি পিতু্দনমিতি যষ্ঠ্যাবোধিতপিতৃত্বত্বস্ত গ্রতি- 

বন্ধকত্বাৎ তথাচ প্রা গুৎপন্নস্বত্বজ্ঞাপকে। বিভাগইতি ন সম্ভবতীতি ভাবঃ। দ্বিতীয়- 

মতমাশঙ্ক্য নিষেধতি নচেতি। ন্বত্বকাবণতেতুপলক্ষণং পুর্বস্বত্বনাশকতেত্যপি 
ৰ বোধ্যং। অনম্বন্কীতি। উদ্দাসীনৈবসঘ্বন্ধিধনে গুটিকাপাতাদৌ কতে ভত্র শ্বামি- 

্বত্বনাশোদাসীনস্বত্বয়োঃ প্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ নচ সদ্ধিধনন্বত্বং প্রত্যেবান্ত কারণত্বমিতি 

বাচ্যং সুস্থম্ত জীবতঃ পিতুদ্ধনে পুত্রৈর্বলাদ্বিতাগে তদাপত্তেঃ। ৯। 

| বিভাগাৎপূর্বং ৮ টিনটিন স্বমতসিদ্ধ বিভাগন্ত নিশ্্রতাহতেতি 
পপ বআজাপানপ্প্ (জা জপ সপ সন সাপে পপ পাম্প পা সপ পি তি পেশ পা প্পসসপপাচ এপ 2০০১১... 

ব্যবহাৰ করিবে, যুক্তি অনুসারে তাহ! বিভাগ চি অগ্তথ তাহা নিরর্থক হয়। 

এই সাধ শ্লোক নানাস্থানস্থ ক্রমিক নহে ইহাতে অমুলকত্ব আশঙ্কা করিবে না । ৮। 

ভাল, পিতা পরলোকগত হৃইলে পৰ পুত্রগণ পিতৃধন বিভাগ করিবে, 

ৰ এই নারদবচনে পিভৃধন বিভাগ করিবে বলায় বিভাগের পূর্বে তাহাতে 

পুত্রগণের স্বত্ব নাই বোধ হয়, আৰ বিভাগকেও স্বত্বের কারণ বলা যায় না, 
তাহা হইলে উদাসীন ব্যক্তি অসম্পর্কীয়েব ধন গুটিকাপাতাি দ্বারা বিভাগ 
করিয়৷ লইয়। স্বত্ববান্ হইতে পারে তাহাও অদঙ্গত | ৯। 

অতএব সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, পিত্রাদির মৃত্যুব পরই এইধন আমাদের 

গু ___ কিন লাক টিতিসিনিলআআককজে 2 এ ভি 



0000 
১৬ দায়ভাগঃ । 
ৰ $ টা হির্রারেরাররাগারাোরারার, চা ৮ টাকা রাত হ্যা ারে 

ৃ একপু্রে' ৮ বিভাগং বিনৈব স্বত্বশ্বীকারাচ্চ সম্বদ্ধিনিধনমেব 

স্বত্বকারণমতোনাতিপ্রসঙ্গঃ | নন্বর্জয়িতৃব্যাপাঁরোই্জনং অর্ডভ- 
| নাধীনম্বামিভাবশ্চার্জয়িতা তেন পুক্রব্যাপারো জন্মৈবার্জনং 
র যু্তং অতো জীবত্যেব পিতরি পুক্রাণাং তত্র স্বত্বং ন তু ভম্গি- 
৷ ধনাৎ অতএবোক্তং কচিজ্লন্মৈব যথা পিত্র্যে ধনে নৈতৎ 
। মন্বাদিবিরোধাৎ। ১০। 
ইল 2 ১7১৯) পলক সিমি 28৯১ পি হক 

ৰ তৎ ব্যবন্থাপকনতি উচ্যতইতি। পিহৃনিধনানস্তবমিতাত্র নিধনপদং ঈতবস্থত্বাভি- 

| সন্ধানাপূর্বকন্বন্বত্বাপগমহেতুভূতব্যাপারোপলক্ষকং এবমুত্তরত্রপি বোধ্যং। নম 

| বিভাগএব সন্বন্ধিনা ক্রিয়মাণঃ স্বত্বহেতুবতোনাসম্বন্ধিধনেহতিপ্রসঙ্গঃ ভন্ত চ সন্বদ্ধি- 

নিধনপাতিত্যাশ্রমাস্তর প্রবেশাদান্তমকলঙ্ত সহকারিত্বাৎ ন বলাদ্িভাগে তদা- 

পত্তিরতো বিভাগাৎ পূর্বমন্মদীয়মিতি প্রয়োগো গৌণএবেত্যত আহ একপুতে 

চেতি। তথাচ ব্যভিচারাৎ বিভাগস্ত সামান্ততঃ কাবণত্ববাধেন তত্র কসপ্র- 

কারণাদদেব সমন্বন্ধিনিধনাৎ বহুপুত্রস্থলে২পি তৎসম্ভবে তদন্যথাসিদ্েশ্ঠ সর্বত্র 

| সত্বদ্ধিনিধনমেব স্বত্বহেতুরিত্যুৎপন্স্বত্ঘটিতবিভাগলক্ষণন্তয নানুপপত্তির্নৰ! পুর্বব- 
ূ মন্মদীয়মিতি প্রয়োগো গৌণঃ কিন্তু মুখ্যএবেতি পিতুর্ধনমিতিতু ভূতপূর্বস্বত্বাৎ 

ূ উপপাদ্যমিতি ভাবঃ। অজ্ঞয়িতৃব্যাপাৰ ইতি। ইদঞ্চ নাজ্জনার্জক়িত্রোল ক্ষণপরং 

ৃ । ন্যোন্যাশ্রপ্রসঙ্গাৎ কিত্বজ্জনস্বামিত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন কাধ্যকারণতাবপরং 

। অর্জজনলক্ষণন্ত স্বামিত্বহেত্ুভৃতবাপারত্বমেব তথাচ ব্যপ্রিকবণস্ত পিতৃনিধনাদেনন 

| পুতস্াত্বোখপৌ হেতুত্বমিত্যাশস্কার্থঃ। তেন ব্যধিফরণস্ত হেতুত্বাস্তবেন। 
জন্মৈবেতি নচ পুত্রোৎপত্ত্যনস্তরং পিত্রর্জি তদ্রত্যয পুত্রত্বত্বান্ুপপত্তিরাদযক্ষণসম্বন্ধ- 

আচ এ: পাপা ০৯ সপ ৬৯ এ, ০৪৪০ বস পল পাপ পপ জার শাপলা লা পিপাসা পির শি ০ পা 

| এইরূপ পুত্রগণ প্রয়োগ করিয়া থাকে, আর একপুত্রস্থলে যখন বিন! বিভাগেই 

স্বত্ব স্বীকার করিতে হয়, তখন পিত্রাদির মরণই পুত্রাদির স্বত্বের প্রতি কারণ, 

ইহাতে পূর্বোক্ত অসঙ্গতি ঘটে না । ভাল, যখন উপার্ভকের উপার্জন ব্যাপারকে 
৷ অর্জন বলে এবং দেই অর্জনদ্বারা যে উপার্জিত ধনের স্বামী হয় তাহার নাম 

 ছাররালারোরারারারাররারোরারানরানারারারারা 
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সপ পপ শপাসপজ শা পল 

: 
ৰ 
॥ 
রা 

| 



এ. 
দায়ভ্1গঠ। ১৭ 

5254425552৯ 25-2222-52555524-52255525455252 

যথা মনুঃ | উদ্ধং পিতৃশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রফতরঃ সমং। 

ভজেরন্ পৈতৃকং রিকৃথ মনীশাস্তে হি জীবতোঁঃ। জীবতো- 
রপি পিন্্রোঃ পুভ্রাণাং কুতো.ন বিভাগ ইত্যাশঙ্কায়া মিদমৃত্তরং 
তদানীমস্বামিত্বাদিতি | ন চ ভার্ধ্যাপুত্রশ্চত্যাদিবদত্বা- 

পাপী পপ পা পট ৯ পাপ 

রূপপুত্রজন্মনোহতীতত্বা্দিতি বাচ্যং জন্ম পদেনাদ্যক্ষণসন্বন্ধধ্বংসন্তৈব লক্ষণয়োক্তত্বাৎ 
নন স্বত্বং যথেষ্টবিনিযোজ্যত্বেন শাস্ত্রগম্যত্বলক্ষণং তচ্চ পিতুর্ভাবিদ্রব্যে পুত্রস্তাক্ষতং 

পিতুর্দকীং পুবৈর্যথেষ্টবিনিযোজ্যমিতি শাস্তেণ পিতৃত্রব্যত্বাধিচ্ছেদেনৈব পুত্রবিনি- 

যোজাত্বস্ত বোধনাদিতি চুড়ামণিমন্তমাদরণীয়মিতি চেন্ন তথ! সতি জন্ম গ্রাগপি স্বত্বা- 
পত্য। জন্ৈবার্জনমিত্যন্থুপপত্তেঃ কিঞ্চ ম্বং বিনিযুপ্তীতেতি শ্রুতিবাক্যাদন্বয়বোধে 
সতি যথেষ্টবিনিযোজ্যত্বেন শাস্্রগম্যত্বরূপস্বত্জ্ঞানে শ্বপদীৎ তহুপস্থিতিঃ তস্তাঞ্চ 

সত্যাং তদনয়বোধইত্যন্তোন্তাশ্ুয়াৎ তর্াৎ স্বত্ং পদার্থাস্তরমেব স্বত্বত্ব্াথত্ডোপাধি- 
বিশেষ ইতি । যুক্তমিতি। অর্জনস্বামিত্বয়োঃ সাঁমাঁনাধিকরণ্যাহ্নরোধাদিতি ভাঁবঃ। 
জীবত্যেবেতি | পাঁতিত্যাদিকং বিনেতি শেষঃ। জন্মৈবেতি। অর্জনমিতি শেষঃ। 
ূ দূবয়তি নৈতদ্বিষ্ভি। ১০। 

| উদ্ধং স্বত্বোপরমানন্তরং। ভার্ধ্যাপুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয়এবাধনাঃ ম্বৃতাঃ। যন্তে 

সমধিগচ্ছন্তি বস্তৈতে তন্ত ভদ্ধনমিত্যত্র যথা অধন! ইত্যন্তাস্বতন্া ইত্যর্থঃ তথা 
পট পপ পিস পা শা স্পপা্পা শিলা স্পীপ্প্শী পা িপিপাকীকীসশীশিটট্পাপালা শশা শিল্পী সপ পাস সপ 

ষ 

অর্ক, এ বিধায় উত্তবাঁধিকাবিতাস্থলে ও পুত্রের জন্মই অর্জন পদ বাঁচ্য, 
তাহাতে পিতাব জীবদ্দশীতেই পুত্রের পিতৃধনে স্বত্ব হউক না কেন ত্াহাব 
মরণাপেক্ষা নাই এজন্য কোন কোন গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে কোন স্থলে জন্মই অর্জন 

| যেমন পিতৃধনে পুত্রেব, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে তাহা! হইলে মন্তু প্রভৃতি স্থৃতিশাস্ত্রে 
সহিত বিবোঁধ জন্মে | ১০ । 

যথ৷ মনু, পিতা ও মাতাব মরণানস্তর পুত্রেবা একত্র হইয়া পৈতৃকধন' সমানরূপে 
ভাগ কবিয়া লইবে; পিতা মাতার জীবদশায় পুত্রের! বিভাগকরণে অনীশ 
অর্থাৎ অগ্রভূ। 

 ্িটিরিনিরিািরিরিরারারীরিনিরাটির়ীনিরা, 
ষ্স্ 

পাপ পাটি শাক 



জর. 7 জ্ 
১৮ দধয়ভাগঃ । 

ধৃ 

তন্স্যাভিপ্রায়মিতি বাচ্যং তদানীৎ স্বত্ব প্রমাণাভাবাৎ 

ভাধ্যাদিঘু তু যতে সমধিগচ্ছন্তি অর্জয়স্তীতি স্বত্বে সিদ্ধে যুক্ত- 
মস্বাতন্ত্র্যবর্ণননং। কিঞ্চ স্বোপাভেহপি তেষামন্বামিত্বে স্বধন- 
সাধ্যবৈদিককর্ম্োচ্ছেদাৎ্ শ্রুতিবিরোধঃ স্যাৎ দেবলপ্চ পিতৃ- 

সপ সা “পা রর ৬০ প্র পর জা. পপ পাত শী পপ পা পপ শপ পপ পপ সস পপ পাস সা ূ 

অনীশ! ইত্যত্রাপ্যস্বতন্ত্রা ইত্যর্থে বাঁচ্য ইতা'শঙ্কতে নচেতি। তদাঁনীং পিতৃভজীবন- ৰ 

কালে। ভাধ্যাদিঘিতি। অর্জয়স্তীত্যনেন স্বত্বহেতুবপার্জনবোধনাৎ স্বত্বগ্রাপ্তো 
তদন্যথা হন্থপপত্ত্য।যুর্তমস্থাতন্যবর্ণনমিত্যর্থঃ | নন্থধিগমোনোপাক্নং কিনুপাদানমেব 
বাচ্যমত আহ কিঞ্চেতি। ন চ পত্যাদিভিদত্ঃ কর্মোপপন্তিবিতি বাঁচাং তি । 
পত্যাঁদ্িক্কৃতত্যাগএব ভার্ব্যাদীনাং স্বত্ববুৎপাদয়েৎ তথাচান্ততো।লন্ধে যথ। লাভানস্তর- 

মেব পত্যদেঃ স্বত্বং তথা পতাঁদিতে৷ লন্বেইপি স্তাঁদিতি কথং তেন কর্দোপ- 

পত্তিরিতি তন্দোষতাদবস্থ্যাৎ। নন্থু অনীশ! হত্যন্তাস্বতন্ত্রা ইত্যেবার্থঃ অস্থাম্যার্থকত্বে 

জীবতোরিতি দ্বিবচনবললভ্যন্ত পিতরি জীব্তি মাতরি জীবন্ত্যাং অনীশ! ইত্যস্ত 

পিক্রপরমানস্তরং মাতৃসবত্ববিষয়ে বাধাপত্তেঃ তদানীং পুত্রাণাং স্বামিত্বে সর্বেরযাম- 

| 

_₹+ টিটি 

পিতা মাতা জীবিত থাঁকিতে পুত্রগণের কোন বিভাগ হয় না, এই আশঙ্কায় 
এই উত্তর যে তৎকালে তাহাদের স্বামিত্ব ছিল না। পত্রী, পুত্র এবং ক্রীত 
দাসৎ এই তিনজন ন্মৃতিশাস্ত্রে অধন বলিয়া উক্ত আছে তাহাঁবা যাহ! 

উপার্জন করে তাহারা যাহাব তাহারই সেইধন হয় এই বচনেব অভিগ্রীষ 
যেমন তাহাদের স্বত্ব থাকিলেও তাহাঁব! স্বাধীন নহে সেইরূপ মন্বচনেরও 
অভিপ্রায় ইহা বক্তব্য নহে, পিতার জীবদ্দশায় পুত্রের দ্বত্ব জননে প্রমাণ! 

ভাব, কিন্তু উক্ত ভার্য্যাদিস্থলে তাহারা যাঁহ! উপার্জন কবে এই বলায় তাহা- 
দের স্বত্ব সিদ্ধ হইয়াছে স্থৃতরাং সেস্থলে স্বাধীনত! নাই ইহা বর্ন কর! যুক্তি 
সিদ্ধ, এবং তাহাদের স্বোপাজ্জিত ধনেও যদি স্ামিত্ব না থাকে তাহা হইলে 

শ্রুতিবিবোধ হয়, শ্ররতিতে তাহাদের স্বধনসাধ্য বেদোক্ত কর্মে অধিকার 

আছে, তাহার একবাঁবেই উচ্ছেদ হইয়। যায় । 
টি ! 

1 

বা 
হত ৩৮৯৮ সা, ০০. এতে শে 
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& দায়ভাগঃএ ১৯ 
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ধনেহস্বাম্যমেব স্পষ্টয়তি যখাঁ।: পিতরু'ুপরতে পুরা বিভজে- 
যুদ্ধনং পিতুঃ। অস্বাম্যং হি ভবেদেষাং নির্দোষে .পিতরি 
স্থিতে। ১১। 

কিঞ্চ জীবত্যপি পিতরি পিতৃধনে পুজাণাং স্বামিত্বে 
পিতুরনিচ্ছয়াপি বিভাগঃ স্তাঁৎ জন্মনৈব স্বত্বমিত্যত্র প্রমাণা- 
ভাঁবাচ্চ অর্জভনরূপতয়া জন্মনঃ স্মৃতাঁবনধিগমাঁৎ কৃচিজ্ঞন্মৈ- 
বেতি চ জন্মনিবন্ধনত্বাৎ বিছানাতে পিস চ 
ূ ূ পপ পপ এ পপ চা সপ এ পর আত সপ সা শি পাপ পা | পপ সস্প-  স পাখা: ৭ টি বনি রি 

পপ পা পপ পপ পপ পাপা সপ পোপ পপ পপ সপ পা সপ পপ পাপা সী পাশা | আর 

বিবাদাদত আহ দেবলশ্চেতি। তথাচাত্র মাতুবশ্রুতত্বাৎ অন্বম্যপদং মুখ্যমেন ন 

ত্বশ্বাতন্ত্রে লাক্ষণিকমিতি ভাব ॥ ১১ ॥ 

ননত্র নঞরখ৫ধোহপ্রাশস্তামেন অপ্রাশস্ত্যং বিঝবেধ্শ্চেত্যাদিন। তস্তাপি নঞ্থ- 

তয়োক্তেঃ স্থামান্তা প্রাণস্তযঞ্চ পিতুবনুমতিন্বৈবপেক্ষেণৈব বিনিয়োগাপ্রযোগকত্ব" 

অভাবার্থকত্বে ভবত্যর্ধোৎপত্তযনবয়ানুপপত্তেবত আহ কিঞ্েতি। নম্থু পিতুবস্ুুমত্যা 

| দায়ভাগঃ জীবতি পিতরি বিকৃথবিভাগোহমগমতেবিত্যাদিবচনাৎ বিভীগেহ- 

| প্যস্বাতস্থ্যমবিশিষ্টমত আহ জন্মনৈবেতি। তথাচান্গপপত্যযভা বাদস্বাম্যমিত্যত্র ন 

লক্ষণ ভবতি চাস্তিসমানার্থকে। ন লাক্ষণিক ইতি ভাঁব2। স্থৃতিবেব প্রমাণ- 

মিতি নিবাকরোতি অর্জনরূপতয়েতি। ততশ্চ উৎপত্যেবার্ঘং ম্বামিত্াল্ল- 

ভেতেত্যাচার্য্যা মন্তান্তে ইতি মিতাক্ষবাধৃতগোতমবচনং অমুলং সমূলত্বে বা যন্মিন 
গর্ভস্থে পিত্রীদিমূতিঃ ভৎপবং অন্তথা পুজবতঃ পিতুঃ স্বধনেহপ্যস্বাতন্ত্যাপন্তেবি- 
ত্যাশয়ঃ। বস্ততস্ত উৎপাত্যেবেতি তৃতীয়া প্রযোজকতাঁয়াং ন তু জনকতায়াং তথা 
শপ সপ ্স্প পিআর ০ সাপসলাপসপা সা 47 

| 

. পপ 

সপ আস সপ | পপ রা পপ পপ. পপ কা সপ জা শি স্পেকপিশি 

এবং দেব্ল খষিও পিতৃবিদ্যমানে তদ্ধনে পুভেব স্বামিত্বাভাঁব্ স্পষ্ট বলিয়াছেন, 

যথা পিতা লোকান্তবিত হইলে পব পুত্রেবা পিতৃধন বিতাঁগ কবিয়া লইবে, | 
যেহেতু নির্দোষ পিতা থাকিতে ইহাদের স্বাফ্িতা ভীব হয়। ১১। 

এবং পিতা জীবিত থাকিলে ও তদ্ধনে পুন্রেব স্বামিত্ব হইলে পিভাঁব অনিচ্ছা- 

তেও বিভাগ 'হইতে পারে জন্মাপীন স্ব হস এব্য়ে প্রমাণ নাই আব 

চু 
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হ্বত্বকারণত্বাঘ পরম্পর়য়! বর্ণনং। অন্যব্যাপারেণান্স্য ৃ 

স্বত্বমবিরুদ্ধং শান্ত্রমূলত্বাদস্য। দৃষ্টঞ্চ লোকেহপি দানে হি 
চেতনোদ্েশবিশিষ্টত্যাগাদেব দাঁতৃব্যাপারাৎ জম্প্রদানস্য 

দ্রব্যে স্বামিত্বং 4 ১২। 
ন চ শ্বীকরণাৎ শ্বত্বং স্বীকর্তরেব দাতৃত্বাপতেঃ পর্বত্বা- 

১ পে ্ সপ পাপ পাপা পা ০০৮০০ আপ ১. আস, সাক পপ-৯৮৯- ক ৮. ৯ ৯ স৮৯ ৯০৯৯৯ শপে পাশা লাপা পাশপাশি স্পা সপন 

ঢোৎপভিসম্বন্ধন্ত সন্ধান্তরাদধিকতয়! তৎপ্রযুক্তো জনকধনে তৎন্বত্বাপগমানস্তরং 

পুত্োহধিকাবীত্যেতৎগ্তাৎপর্মিতি বোধ্যং। কচিদিতি গ্রন্থাস্তবে জান্সেবেতি 
লৌকিকং প্রামাণিকবাক্যমিতার্থঃ। জন্মনিবন্ধনেতি। তৎপিতৃমরণস্ত কাঁবণত্বে 
তজ্জন্মনোহপি তং্প্রযোঁজকতাদিত্যর্থঃ। নম ফলাঁধিকবণপ্রত্যাসন্নশ্তৈব ফল- 

জমকতা তত্র চ সাক্ষাৎ প্রত্যাসত্তিসম্তবে পরম্পবা প্রত্যাসত্তিনণতশ্রীয়তে গৌববাৎ 
তথাচ পিতৃমবণীদের্বযধিকবণতযা জনকতাভাবাঁৎ সাক্ষাৎ প্রত্যাসভিশীলিনে! 

জন্মনএব কাবণত্বং স্তাদত আহ অন্তধ্যাপাঁবেণেতি। শাক্্রমূলেতি। তথাচ শান্তর- 

বলেনৈব ব্যধিকরণস্তাঁপি পবম্পবয়া কাব্ণত্বমিতি ভাঁবঃ। নন শান্্ং অনীশান্তে 
হীত্যাঁদিকং ভচ্চান্বাতন্ত্রপবমিত্যুক্তমেবেত্যত আহ দৃষ্টঞ্চেতি। ত্যগম।ত্রাৎ বৃষে।ৎ- 
সর্গাদিকপাৎ স্বামিত্বাজননাদাহ চেতনোদ্দেশেতি। উদ্দেশঃ স্বামিত্বেন বিষয়ত। 

স| চ ত্যাগাত্মিকায় ইচ্ছায়! এবেত্যত আহ বিশিষ্টত্যাগাদিতি ॥ ১২॥ 
নন্ধ ত্যাগাৎ কেবলং স্বত্বনাশঃ সম্প্রদানম্বত্বং তু মমেদমিতি ভাবিস্বত্বা- 

রিটা রা 52 নিটি রিটের 

কোন ম্মৃতিতে জন্মকে অর্জন বলিয়৷ উল্লেখ নাই, তবে যে কোন প্রামাণিক 

গ্রন্থে জন্মই স্বত্বেব কাঁবণ বলিয়! বর্ন আছে, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে 
পিতার মবণ পুত্রেব স্বত্বের গ্রাতি কাবণ। স্টে পিত! পুত্রত্ব সধ্বন্ধের প্রতি 
পুত্রের জন্ম কারণ এইবপে পবষ্পবা সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে । 

অন্ঠেব ক্রিয়াঘারা অগ্ভেব স্বত্ব শাস্ত্রে প্রমাণ থাকিলে বিকদ্ধ হয় না। 

লোকতও দানস্থলে চেতনোদেশে দাতাব ত্যাগ ক্রিয়াদ্বারা সম্প্রদান ব্রাঙ্মণাঁদিব 
স্বত্ব দৃষ্ট হইতেছে। ১২। 

গ্রহীতার স্বীকাবাধীন স্বত্ব জন্মে একথা বল! যায় ন!, তাহ! হইলে স্বীকার 

ঞ%& 
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পরত্তিফলেন হি দানরূপত। তচ্চ ফলং স্প্রদানাহীনৎ, : যথ! 
দেবতোদ্দেশেন দ্রব্ত্যাগং কুর্ধন্নপি যজমানো ন হোতা 

কিন্তু তস্যৈব ত্যাগস্য হোমাভিধাননিমিত্ং প্রক্ষেপং কৃুর্ব্বন্ 
ধত্বিগেব হোতেত্যুচ্যতে তদ্বদত্রাপি স্যাৎ। কিঞ্চ মনস! 
পাত্রযুদ্দিশ্যেত্যাদিশীস্ত্রে স্বীকারাৎ প্রাগেব দানপদৎ দৃষ্টং | 
ননু গ্রহণং স্বীকাঁরঃ অভুততপ্ভাবে চিপ্রয়োগাৎ অস্বং স্বং 

পিস সপ সা শিস শা শ্টিপ ২ শা শ্্াঁঁঁি জি শপ পপ 

বগাহি তৎস্বীকাবাদেবেতি মতং নিবাকবোতি ন চেতি। স্বীকর্তবেবেত্যেব- 

কাবেণ ত্যক্তব্যবচ্ছেদঃ। ইদমুপপাদয়তি পবস্বত্বাপত্তিফলেন হীতি। অত্রায 
মাঁশয়ঃ ধাত্বর্থতাবচ্ছেদকফলানুকুলব্যাপাববতএব তৃজস্ততদ্ধাতুব্যপদেশ্টত্বং যথা 

ধাত্বর্থতাবচ্ছেদকোত্তবদেশসংযোগান্বকুলব্য]পারবতি চৈত্রে গন্তেতি ব্যবহাবঃ। 
স্বীকাবস্ত স্বত্বহেতুত্বে ধাত্বর্থতাবচ্ছেদকপবশ্ত্বানুকৃ্ঠস্বীকাবরূপব্যাঁপ।বব্তঃ স্বীকর্ত - 

বেব দাতৃপদব্যপদেশ্ত্বীপত্তিবিতি পূর্বাস্বত্বধবংসরূপফলম্ত ন তদ্যপদেশ নিয়াম- 

কতা তথাত্বে উপেক্ষিতুবপি দাতৃপদব্যপদেশ্ঠত্বাপত্তিরিভি। কেচিন্তু শ্বীকাবস্ত 

্ত্বহেতৃত্বে পরস্বস্কলোপহিতত্যাগাত্মকদানে সর্বাংশে একস্যাপি কর্তৃত্বাসম্তবাৎ 

একাংশমাদ।য়ৈব দাতৃত্বব্যবহাবে কর্তব্যে প্রধানীভূতফলাংশানুকূলব্যাপাঁববত্যোব 

পোপ চার -৮--প 

কর্তাকে দাতা বলিতে হয়, কেন না৷ পবন্বত্বোৎপত্তিবপ ফলজনক ক্রিয়াকে 

দান বলে, সেই পবস্বত্বোৎপন্তিফল গ্রহীতার স্বীকারাধীন হইয়া উঠে, স্থতরাং 

যেমন দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ করিলেও যজমাঁনকে হোতা বলে না, কিন্ত 

সেই ত্যাগের আংশিক হোঁমনামক *প্রক্ষেপ করিয়া পুবোহিতই হোতৃপদবাচ্য 
হয়। সেইরূপ এস্থলেও পরস্বত্বোৎপত্তি ফলজনক ক্রিয়! ধবিয়া স্বীকার কর্তাকে 

৷ দাতা বলিতে হয় তাহ। ব্যবহার নাই। 
এবং মনে মনে পাত্রেব উদ্দেশ করিয়া ভূমিতে জলক্ষেপ কবিবে তাহাতে 

বরং সাগরের অন্ত আছে কিন্তু সেদানেব অন্ত নাই, এই শাস্ত্রে ্পষ্টরূপে 
গ্রহীতার স্বীকারের পূর্বেই দানপদ দৃষ্ট হইতেছে। যদি বল গ্রহণের নাম 

ছাঃ পসরা এপ, 

উঠার 
ৃ 
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কুর্ববন্ ব্যাঁপারঃ  স্বীকারো ভবতি কথং ভৎগ্রাগেব স্বত্বং 
উচ্যতে উৎপন্নমপি স্বত্বং সম্প্রদানব্যাপারেণ টিন র 

জ্ঞানেন যথেষ্টব্যবহারার্ং ক্রিয়তইতি স্বীকারশব্দার্থ; | ১৩। 
যানাধ্যাপনসাঁহচর্ধ্যাচ্চ _ প্রতি তিগ্রহদ্য স্বত্বমজনয়তোইপি 

পপ পপ ৯ প 

দাতৃব্যবহাবঃ স্ত।দিতি ব্যাচক্রুঃ ষ্টাত্তেনেদং দ্রঢয় দ্রঢ়য়তি যথাহীতি। হোমাভি- 
 ধাননিমিত্তমিতি | বিশিইদেশাবচ্ছিন প্রক্ষেপোঁপহিতত্যাগশ্ত হোমত্বাৎ প্রক্ষেগন্ত 

1 তদভিধাননিযিত্তত্বিত্যর্থঃ। তেন ধাত্বর্থতাবচ্ছেদক প্রক্ষেপান্ুকূলব্যাপারবতি 

খত্বিজি হোতেতি ব্যপদেশো যথা তথেত্যর্থঃ। ত্যাগস্ত স্বত্বহেতুতে শ্ফুর্টমেব শান্ত 
প্রমাণয়তি কিঞ্চেতি। আদিনা ভূমৌ তোয়ং বিনিক্ষিপেদিত্াত্তবপ্রতীক- 
পৰিগ্রহঃ। শাস্ত্রে শান্ত্রবোধিতত্যাগে ৷ দানপদং দৃষ্টমিতি। বিদ্যতে সাগব- 

স্তান্তেদ।নস্তাস্তো ন বিদ্যতে। ইতি তদ্চনস্তোস্ভবার্ধে দানপদং প্রযুক্ত মিত্যর্থ; 
তথাচ নিবস্তবয়োরেব স্বন্বহধ্বংমপবন্বত্বোৎপত্তিফলয়োর্দদা তিধাত্বর্থতাবচ্ছেদকত্বাৎ | 

দানভ্ভ পবস্বত্বহেতুতা শবান্্লিদ্ধিবেতি ভাবঃ। স্বীকারাঁৎ প্রাগেব স্বতে গ্রহণস্ত 
স্বীকারপদার্ঘত্বাসভ্তব্মাশঙ্কতে নদ্বিতি। স্বীকাবশব্দার্থ ইতি । তথাচ স্বপদস্ত যথেষ্ট 

বিনিয়োগা হৃত্ববিশিষ্টে লক্ষণেতি ভাঁবঃ ॥ ১৩ ॥ * ৪ 

নন যাজনাধ্যপন প্রতিগএ্রহৈব্রাক্গণো ধনমর্জয়েদিত্যত্র রাঁজহ্ছন্েন যজেতে- 

ত]াদিবৎ যাঁজনাদ্যাত্মকৈদ্ধনন ্ষেদিত্যয়াৎ প্রতিগ্রহস্তার্জনরূপতা সিদ্ধ! প্রতি-: 
শা পাশে সপ স্পপপস্পীা শী শি পপি পপ ০৯ আপ আপ ০ স্পা দই লিলি 

স্বীকার এই স্বীকার, শব্দটা ব্যাকবণশাস্ত্রে অভভূততদাৰ অর্থে থে চি প্রত্যয়, 
কবিয় বুৎপনন হইয়াছে তাহাঁব অর্থ এই যে যাহা পুর্বে স্বকীয় না: খে 
তাহাকে স্ব_অর্থাৎ স্বকীয় কবে যে ক্রিয়া তাহা স্বীকারশববাচ্য হয়, তবে । 

সেই স্বীকাঁবরূপ গ্রহণের পুর্বেই কি প্রকারে ত্যাগাধীন স্বত্ব জন্মিবে ইহার 
সিদ্ধান্ত করিতেছি। দাঁতাব ত্যাগানস্তরই সম্প্রদানের স্বত্ব জন্মিলেও ইহা | 

আমার হুইল এইরূপ জ্ঞান করিয়া যতক্ষণ গ্রহণ ন! কবেন, ততক্ষণ তাঁহার ূ 

ব্যবহাবে আইসে না, পৰে গ্রহণ করিলেই সেই ধন যথেষ্ট ব্যবহারযোগ্য করা 
হয় এই স্বীকার শব্দার্থ। ১৩। 

যাঁজন ও অধ্যাপনেব সাহচর্য প্রীযুক্ত প্রতিগ্রহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বত্ব 
এ. ] ] 

শি পপ স্পা পা পপ পপ সস পপ শন সস সী আশা পপ সা সার্চ একজরর, 

মম 
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০ 

পিতৃনিধনকাঁলীনং বা জীবনমেব পুভ্রস্যার্জনং ভবিষ্যতি। ১৪। 
০০০০ পি পাস পাাি পি? পপ /শসমসন 

| 

- 
 অর্জনরূপতা। ন বিরুদ্ধা যাজনাদে দক্ষিণাদানার্দেব স্বত্বাৎ 
ূ 
- 
ৰ গ্রহস্ত স্বত্বাহেতুত্বে চ তদ্বিরুদ্ধং স্বত্বহেতুব্যাপাবন্েবাজ্জনত্বাদত আহ ধাজনেতি | 

অজ্জনবপত। অজ্জনবাপদেশঃ। অবিবোধমুপপাদয়তি যাজনাদাবিতি। তথাচ 

যাঁজনাদীনাং স্বত্বাহেতুত্বেন তদহ্বয়[নুরে ধবৎ অর্জয়েদিত্যত্রার্জনত্বং ন স্বত্বঙ্জনকত্বং 

ৃ কিন্ত শ্বত্বপ্রযোজক ত্বমেব তচ্চ প্রতিগ্রহেহপাক্ষতং দর্তে সত্যয়ং প্রতিগৃহ্গাতীত্যব- 
| ধারণএব তদুর্দেশেন দাঁতুস্তযাগাৎ তৎস্বত্বোদষাৎ প্রতিগ্রহখৈমুখ্যজ্ঞানে তদ্বাতি- 
৷ বেকাচ্ছেতি ভাবঃ। নন ধাত্বর্থগমনা গ্ুকুলক্লতিমত্যেব গন্তাদিব্যপদেশো লাঘবাৎ 
ন তু ধাত্বর্থতাবচ্ছেদকফলমুকূলব্যাপারবতি গৌরবাৎ তথাচ কথং প্রতিগ্রহিতু- 

৷ দতৃত্বাপত্তিঃ তশ্ত দানান্ুকুলকৃত্যভাবাৎ অতএব খত্বিগেব হোতেত্যুচ্যতে তন্তৈব 
৷ হবনান্ুকুলকৃতিমতাৎ ন যজমানন্ত ভবন্মতে স্বীকারে স্বপদন্ত যথেষ্টবিনিয়োগাহত্ব- 
| বিশিষ্টে লক্ষণীবচ্চ মন্মতেহপি শাস্্রীয়দানপদস্ত সবাভিসন্ধানপূর্ব্বকত্যাগে লক্ষণা। 
| কিঞ্চ যাজনাধ্যাপনয়োঃ পুর্ববন্তিতয়া গ্রয়োজকত্বাৎ তৎসমভিব্যাহৃতপ্রতিগ্রহস্তাপি 

ূ 

র 

তথাত্বং যুক্তং ন তু প্রযোজকজ্ঞানবিষয়তয়া । অপি চ ত্যাগমরণাগ্োঃ হ্বত্বহেতৃত্ে 
পি পো 

জনক ন! হইলেও উহার অর্জন ব্যপদেশ 'বিরুদ্ধ হয় না। কারণ যাঁজনাঁদি 

স্থলে দক্ষিণাঁদান নিবন্ধনই খত্বিগাঁদির স্বত্ব জন্মে, স্ুতরাঁং পরম্পর সম্বন্ধে স্বত্বের 
হেতু অর্থাৎ স্বত্থের প্রযোজক হইলেই অর্জন বলা যায়, যদি বল যাজনাদি স্থলে 
পরিশ্রমেব বেতন স্বরূপ দক্ষিণাদানই সাক্ষাৎ স্বত্বজনক যাজন ও অধ্যাপন এ 
স্বত্বেব পরম্পর! হেতু বিধায় প্রযোজক বটে, কিন্তু অদৃষ্টার্থ দান স্থলে প্রতিগ্রহ 
কিরূপে স্বত্বেব প্রযোজক হুইবে তাহরীর উত্তর এই যে, আমি দান করিলে ইনি 

ৃ গ্রহণ করিবেন, এইরূপ নিশ্চয় স্থলে গ্রহীতাব স্বত্ব জন্মে প্রতিগ্রহ বৈমুখ্য 

জ্ঞানে দান করিলে স্বত্ব জন্মে না এবিধায় প্রতিগ্রহেব ন্বত্বোপযোগিতা, আছে, 

স্বত্বেব প্রতি কারণ যে ব্যাপার তাহাব নাম অজ্জন, এ বিধায় দান ও মরণাঁধীন 

। স্বত্ব হইলে দাতা ও মৃতব্যক্তিকে অর্জক বলিতে হয় এজন্য দ্বিতীয় পক্ষ অব- 

ূ লম্ঘন করিতেছেন যথা! পিতৃমরণকালীন পুত্রেব জীবনই পুত্রের অর্জন হইবে 
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কিঞ্চ* ভ্রাত্রাদিধনে তম্মরণাঁৎ তন্মরণকাঁলীনজীবনাঘা 
্রাত্রন্তরাদেই স্বত্ববকামেনাঁপি বাচ্যং অত ভর্ঘং পিতুল্চেত্যাঁদি 

তৎকালীনম্বত্বজ্ঞাপনার্৫থং তদানীমেব চেচ্ছাপ্রাপ্তং বিভাগমনু- 

ত্দানীং তাক্ত মৃতাদীনানর্জরিত্ প্রীতীতি ব্যবহাঁবাঁপভিবতঃ সমানাধিকরণব্যাপার 
এব স্বত্বহেতুর্লাঘবাৎ ততৎকথং পিতৃনিধনাদেঃ পুত্রশ্বত্বহেতুত্বমতআহ পিতৃনিধন- 

কাঁলীনঘ্বেতি। পুত্রজীবনমেব স্বত্বহেতুঃ তত্র পিতৃনিধনকাঁলঃ সহকাবীত্যর্থঃ এবং সতি 

অস্বাম্যং হীত্যদ্দিকর্মপি সঙ্গচ্ছতে জন্মনো হেতৃত্বে তত্র লক্ষণা স্তার্দিতি ভাবঃ। ১৪ । 

বিনিগমকান্তবমাহ কিঞ্চেতি। মরণস্ত হেতুত্বে ূর্ব্বোক্তদৌ ষাপত্তিরতন্তগ্রবণ- 

কাঁলীনজীবনাদ্বেতি। অকাঁমেনাপীতি। অন্তথা মাতৃপর্য্যস্তবহিতভ্রাতৃধনে তশ্মি- 

ন্নির্দোষে জীবত্যপি ভ্রাত্রস্তরন্তাদ্যক্ষণসন্বন্ধধবংসবপজন্মতঃ শ্বত্বাপত্তেন্তদনিচ্ছয়াহপি 

বিভাগপ্রঙ্গাৎ ভ্াতৃম্বতস্ত চ ভ্রাত্রস্তরস্ৃত্বাবিরোধাৎ সামুদায়িকম্বত্বে তথাদর্শনাৎ 

এবং ভ্রাতুর্দীরপবিগ্রহে তদনন্তব€ ভ্রাতুঃ স্বত্বনাশস্তদ্ধনে তদীবমরণে পুনঃ স্বত্বোৎ- 

পত্তিক্লিতিকল্পনাগৌরবাচ্চ। অতোহত্র ক৯গ্ুকারণ:দেব জীবনাদন্তত্রাপি নির্বাহ 
কিং পুজন্বত্বং প্রতি তজ্জন্মনোহেতুত্বকল্পনয়েতি ভাবঃ | অত্র মনো? স্বরসং দর্শয়তি 

অতইতি। যতো ন জীবতি স্বত্বমতইত্যর্থঃ। তৎকা'লীনং 'পিতৃমবণকালীনং। 
যত উত্তন্তায়াৎ উপরমএব স্বত্বং তত ইচ্ছয়া বিভাগোহপি তদা প্রাপ্তএবেতি 
ব্ভাগবিধ্যন্থপপত্তেরাহ ভদানীমেবেতি। পিতুরপরমকালমিত্যর্থঃ। অন্ুবদতীতি। 

পি পপ পা পপ পসরা পা 

এই সিদ্ধান্তে কাধ্যকারণেব বৈয়ধিকবণ্য দোষ ন! হইয়া সামানাধিকরণ্য রহিল 
আব দাত মৃতা'দিব অর্জকত্বাপত্তি দোৰ ঘটিল না । ১৪। 

এবং ভ্তরাতু গ্রহ্থতিব ধনে তাহাদেব মবথতই হউক অথবা তাহাঁদের মবণ- 

কালীন জীবনতই বা হউক অন্ত ভ্রান্ত প্রভৃতির স্বত্ব হয় 'একথা অনিচ্গু 
হইলে; বলিতে হইবে । নচেৎ অপুত্রধনাধিকাবে জন্মাধীন স্বত্ব বলিলে 
ধনিব জীবদ্দশাতেই তাহ।ব অনিচ্ছাতেও উত্তরাধিকাবিবা ভাগ করিয়। লইতে 

পাবে। এজন্য ভগবান্ মনও পউদ্ধং পিতুশ্চে” ত্যাদি বচন দ্বারা তন্মবণ- 
কালীন স্বত্ব জ্ঞাপনার্থ তাৎকালিক ইচ্ছাতঃ প্রাপ্ত বিভাগেব অনুবাদ করি- 
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বদতি প্রাণ্তত্বাৎ বিধানানুপপত্তেঃ । নব চ নিয়মঃ' সম্ভবতি 

এবং সহবসেয়ুর্ব্বা পৃ্থা ধর্মমকাম্যয়েতি মনুবিরোধাৎ দৃষ্ার্থ 
ত্বাচ্চ বিভাগস্য ন তন্নিয়মঃ কালনিরাম। বা সম্ভবতি ॥ ১৫ ॥ 

কিঞ্চ পিতযুটপরতইত্যনস্তরকাঁলএব বিভাগঃ স্যাঁৎ ন তু 

তথাঁচ তাৎকালিকক্বত্বক্তাপনার্থং বিভাগান্বাদইতি ন তদ্বিধিরিতি ভাবঃ। বিধিত্বে |. 
সম্ভবত্যন্ুবাদত্বমন্যায্যমতোনিয়মবিধিরেব ভবিষ্যতীত্যাশঙ্কা নিষেধতি নচেতি। 

নিয়ম: পিতুরর্ঘং বিভজেদেবেত্যেবংরূপঃ। দৃষ্ঠার্থত্বািতি হ্ষ্টমাত্রার্থত্বাৎ অদৃষ্টা- 
জনকত্বাদিতি যাবৎ তথ৷ চাঁদৃষ্টজনককম্মনণ্যেব করণাঁকরণয়োঃ শুভাশুভাদৃষ্টমাত্রার্থে| : 

নিয়মঃ যথা জলাশয়োৎসর্গীদৌ গোরব্তারণা নুমন্ত্রণয়োর্ধজমাঁনকর্তৃকমন্ত্রপাঠনিয়মঃ 
করণে শুভাদৃষ্টার্থঃ পোষ্যবর্থভরণাদিনিয়মশ্চ অকরণাদগুভাদৃষ্টার্থ ইতি করণা- 
করণাত্যাং তজ্জনকত্বয়ং বিভাগো বচনশতেনাপি নিয়ন্তমশক্যইতি ভাবঃ। 
কাঁলনিয়মে! যদি বিভজেৎ তদা পিতুরদ্ব'মেব বিভজেদিত্যেবংরূপঃ | ১৫। 

অথা্তৃষ্টার্থ এব কালনিয়মইত্যতআহ কিঞ্চেতি। পিতুরুপরমানন্তরমিতত্রা- 
নস্তরং অব্যবহিতানস্তরমনস্তরমাত্রং বা আদ্যে হনস্তরকাঁলএবেতি পিক্রপরমা- 

লেন। যেহেতু প্রাপ্ত কর্মের বিধান হয় না নিয়মও সম্ভবে না, তাহার কারণ 

"এইরূপে সকলে একত্র থাকিবে অথবা ধর্ণাবৃদ্ধিকামূনায় পৃথক হইবে” 
এই মন বচনের সহিত বিরোধ জন্মে আর বিভাগ করা৷ দৃষ্টার্থকম্ন তাহাতে দিক 

হয় না, কারণ অদৃষ্ঠার্থ কর্মেতেই গুভাশ্ুভাদৃষ্টার্থ করণাঁকরণ দ্বারা খাষির 
নিয়মবিধি কবিয়া থাকেন। যেমন জলাশয়োৎসর্গে গবীর জলাশয়ে অব্তারণ 

ও অনুমন্ত্রণের নিয়ম, তাহা করিলে বমানের শুভাদৃষ্ট সিদ্ধি হয়। আর যেমন 

পোষ্যবর্গেব পোষণের নিয়ম, তাহা না করিলে গৃহস্থের ছুরদৃষ্ট হয়, কিন্ত 

বিভাগ করিলে গুভাদৃষ্ট হয় না, না করিলেও ছুরদৃষ্ট হয় না) সুতরাং বিভাগের 
নিয়ম সম্ভবে না । আর যদি ভাগ কবে তবে পিতার মরণানস্তরই ভাগ করিবে 
এইরূপ কাল নিয়মও সম্ভব হয় না । ১৫। 

এবং কাল নিয়ম করিলে পিতার মরণের অব্যবহিতানস্তর কালেই বিভাগ 

৯ 7. পরী 
[৪8 ] র 



৭» 

হ্ঙ দায়ভাগঃ। 

পরস্তাদপি জাতেনিবৎ জাতপ্রাণবিয়োগাপতিসমানস্যান্র 

বিরোধস্যাভাবাঁৎ পিক্রপরমানস্তরস্য চ যাবজ্জীবপর্ধ্স্তস্য 
স্বেচ্ছাতএব প্রীপ্ডত্বাৎ অতো! জীবতি পিতরি সত্যপি পুত্রাণাং 

ব্যবহিতানস্তরকাল এবেত্যর্থঃ। * বিশেষণস্তেতবব্যাবৃত্তিফলত্বাদাহ নত্বিতি। নন 

যথা বৈশ্বানরং দবাদশকপাঁলঞ্চরুং নির্বপেৎ পুত্রে জাতে ইত্যত্র জাতেষ্ট্যব্যবহিতো- 
স্তরকালস্ত গ্রাপ্তাবপি বাধকবলাদশৌচান্তে ক্রিয়তে তথাত্রাপি সময়ান্তবে বিভাগো- 

ভবিষ্যতীত্যতম্মাহ জ্তে্টীতি। জাতগ্রাণেতি। তথাচ নাড়ীচ্ছেদানন্তরমশৌ- 
চোৎপাদাৎ'জাতকর্মবদচ্ছিন্ননাড়ী দশায়ামেব ইন্টি্ববাচ্যা স্তন্তপানঞ্চ কৃত্তননাভিমিতি 

ব্রয়াৎ স্তনঞ্চ প্রতিধত্তেতিগোভিলেন নাড়ীচ্ছেদাৎ পরমভিহিতং তাবৎ কাঁলঞ্চ 

্তন্তাপাঁনে শুফকঠতয়া বাঁলবিয়োগাপত্তিবিতি তদ্বিরোৌধাৎ তত্র তথা, ইহ তুন 

তথ্বিরোধ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ে পিতুরুপব্মানস্তবন্তেতি। স্বেচ্ছাতএবেতি তথাচ 
পিক্রপরমাৎ পূর্বং পুত্রাণামস্বাম্যাৎ বিভাগাপ্রসক্কে বিভাগে তদনস্তবকালিস্তা- 
ৰশ্ঠকতয়া িধিং বিনাপি সিদ্ধত্বেন অব্যাবর্তকতয়! তথ! নিয়মো ব্যর্থএবেতি ভাবঃ। 

অসৃষ্টার্থকত্বকল্পনা চাদৃষ্টাদিকল্পনা গৌরবপরাহতৈবেতি হৃদয়! নম্থ তথাপি 
পরিসঙ্যাবিধিরাস্তাং জীবতি পিতরি পুত্র ন বিতজেরন্নিতি নানহ্থবাঁদ ইত্যাশঙ্ক্য 

প্তপ াপপপ। ্+-প 

হইতে পারে, পরে আব হইতে পাবে না (জাতেষ্টি স্থলে নাড়ীচ্ছেন্, করিলে 

অশৌচ প্রতিবন্ধক হয়, এজন্য নাড়ীচ্ছেদেব পুর্ক্ইে চরুষাগ করিবাব বিধি 
আছে, ততক্ষণ বালককে ্তন্তপাঁনও করাইবে না এই বিধানান্ুসাবে নাড়ী- 

চ্ছেদের পূর্বেই এত কর্ম করিতে গেলেও স্তন্তপাঁন না করাইলে বালকের প্রাণ 
বিয়োগের সম্ভাবনা, এজন্য জন্মের অবব্যহিতানস্তর কালে জাতেট্টি না করিয়া 

অশোচান্তে উহ্বারঞ্ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু জাতেষ্টিতে যেমন জাতকের প্রাণ- 
বিয়োগ * সম্ভাবনা বোধে সময়াস্থরে কর্তব্যতাঁ, পিভৃমরণানভ্তব বিভাগ স্থলে 
তাদ্বশ বিরোধ নাই, আর পিতৃমরণানস্তর যাবজ্জীবন পধ্যস্ত কাল স্বেচ্ছাতই 
প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত আর নিয়ম কি? স্থৃতরাং পিতা জীবিত থাকি- 

তে. 
মশার এর 



চা 

মা, ক. 
৪ সু টা 

দায়ভাগঃ। ২? 

স্বাম্যে বিভাঁগনিষেধার্থ মন্ুবচনং বাচ্যং তচ্চান্তায্যং' অস্থার্থ 
পরত্বাপৃতেঃ | ১৬। 

অতো! জীবতোঃ পিত্রোর্ধনে পুজ্রাণাং স্বাম্যং নাস্তি কিন্তু 
পরতয়োরিতি জ্ঞাপনার্থং মন্বাদিবচনং একঃ*শাব্দোহপর- 

নিাকবোতি অতইতি। ভবন্সতে স্বত্বস্ত প্রাগেব জাতত্বাৎ অন্তথ! প্রসক্তযভাবে 

নিষেধান্থ্পপত্তেরিতি ভাবঃ। বাচ্যং ভবতেতি শেষঃ। অন্থার্থেতি উর্ধংভজের- 

শ্লিত্যন্ত জীবতি ন ভজেরন্নিত্যস্বার্থপবস্থাপত্তেরিত্যর্থঃ। ইদমুপলক্ষণং স্বার্থহানিরপি 

বোধ্যা প্রাপ্ত ৰাধস্তত্র নানস্তি জীবতি পিতরি ৰিভাগন্তাপ্রাপ্তেরিতি বোধ্যং। 

এতেন স্বার্থহানিপ্রাপ্তবাধাবপি ব্যোধ্যাবিতি চুড়ামণুমক্তং ন যুক্তং। ১৬। 

সপ্রয়োজনতয়াইনথবাদো ন দোষায়েতি ম্বমতমুপসংহরতি অতইতি। একো 
জীবতি স্বাম্যাভাবঃ শাব্দঃ অনীশাইতিশববোধিতঃ। অপর উপরমে স্বাম্যরূপঃ 
আর্থে!। বিভাগোল্নেয়ঃ। উপরমপদস্ত যথাশ্রুতার্থপবত্বে পতিতাদদৌ জীবতি পিতরি 
তদ্ধনবিভাগাভাবপ্রসঙ্গইত্যতআহ নচেতি। নহীত্যর্থঃ। আদিন! বানগ্রস্থত্ো- 
পরতম্পৃহত্বপরিগ্রহঃ। লক্ষ্যতাবচ্ছেদকমাহ শ্বত্ববিনাশেতি। তথাচ স্বত্ব- 

সপ 

তেই পুভ্রের স্বামিত্ব থাকিলেও বিভাগ নিষেধার্থ মন্ুবচন বলিতে হইবে, 
তাহাও অন্তায্য, তাহা! হইলে পরিসংখ্যা দোষ হয় অর্থাৎ পিঠার মরণৈ 

| পুত্রের পিতৃধন বিভাগ করিষা লইবে, ইহার অর্থ পিত! বাঁচিয়া থাকিতে 

ভাগ করিবে না। এই অর্থ করিলে বচনের অস্বার্থ কল্পনা ও স্বার্থ হানি 
দোষ ঘটে। ১৬। 

_ অতএব জীবৎ পিতা ও জীবস্তী মাতার ধনে পুভ্রেব শ্বামিত্ব জন্মেনা কিন্ত 

লোকাস্তরগত হুইলে স্থাম্য হয়, ইহ! জ্ঞাপনার্থ মন্বাদি বর্ম বুঝিতে হইবে। 
একটি শাব্ধ অর্থাৎ জীবদ্দশায় স্বাম্যাভাব (অনীশ! ) এই শব্ধদ্বারা বোধিত 

হইয়াছে অপর অর্থাৎ মরণে স্থাম্যপ্ূপ আর্থ অথাৎ বিভাগ পদার্থ দ্বারা 

বুঝিতে হইবে। উপরম পদে কেবল মরণমাত্র বিবক্ষিত নহে কিন্তু পতিতত্ব 

| টিনটিন রিট রারিটিরারারনিত 



' 
৮ দায়তাগঃ | 

শ্চার্থ |" ঘ চোঁপরমমাত্রমেব বিবক্ষিতং কিন্তু গতিত প্রত্র- 
জিতত্বাহ্যপলক্ষয়তি স্বত্ববিনাশহেতুতাসাম্যাৎ তদাহ নারদঃ। 
মাতুমিবৃত্তে রজমি দত্তাস্থ ভগিনীযু চ। বিনে বাপ্যশরণে 
পিতফুপরতন্পৃহে। বিনষ্ট পতিতে অশরণে গৃহস্থাশ্রম- 
রহিতে ॥ ১৭ ॥ 

শপ পর 

প্রতিসন্ধানাপূর্ববকন্তুপগমহেত্ব্যাপারত্বেন লক্ষণেত্যর্থঃ। তেন পিতৃদভাদৌ ন 
বিভাগ প্রসঙ্গঃ দানাদেঃ স্বত্বপ্রতিসন্ধানপূর্ববক ত্বাদিতি। পাতিত্যাদেঃ স্বত্বনাশকত্বে 

প্রমাণমাহ তদাহেতি। অত্র পুত্রা বিভজেযুরিত্যুপক্রমলন্ধত্বেন বিভাগানুষঙ্গাৎ 
পিতৃস্বত্বাপগমপুত্রস্বত্বয়োরবগমাদিতি ভাবঃ। নির্দোষে পিতরি স্থিতে ইতি 
দেবলবচনেন সদোষে পিতরি স্থিতে তৎশ্বাম্যনাশপুত্রত্বাম্যাবগমাতদেকবাক্যত্বাচ্চ | 

বিনষ্টে পতিতে ইতি। বিনাশার্থকত্বে পিঁতযুণদ্ধংগতে পুক্রাইতি নারদ বচনাস্তরেণ 
সহ পৌনরুক্তযাপত্েরিতি ভাবঃ অত্র পতিতন্তাপি সর্বশ্বদানাদি প্রায়শ্চিততশ্রবণাৎ 
প্রায়শ্চিত্তপরাজ্ুখেতিবিশেষণং দেয়ং তেন প্প্াযশ্চিত্তপ্রাগভাবাভাবসহকতং 

পাতিত্যং স্বত্বনাশহেতুরিতি বোধ্যং। গৃহস্থাত্রমরহিতইতি। গৃহস্থাশ্রমো গারস্থ্ 
তদ্রহিতে আশ্রমাস্তরগতে ইত্যর্থঃ। গৃহস্থাশ্রমাপরণে ইতিপাঠেহপি শরণং গৃহ- 
রক্ষিত্রোরিত্যমরকোযাৎ তদরক্ষিতরীতি স এবার্থঃ। উপরতম্পৃহে স্বত্বসমান- 

কাঁপীনেচ্ছাপ্রাগভাবামমানকালীনেচ্ছাধ্বংসবতি | ১৭। 

প্রব্রজিতত্বাদির বোধক, যেহেতু স্বত্ববিনাশকরূপে কি মরণ কি পাতিত্য কি 
সন্ন্যাস সকলই সমান। যথা নারদবচন, ষাতার রজনিবৃত্তি হইলে ও ভগিনী 
সকল পাত্রসাৎ করা হইলে পর পিতা পতিত হইলে বা! গৃহস্থাশ্রম রহিত হইলে 
অথব| একেবারে বিষয়বিরক্ত হইলে পর পুত্রের! পিতৃধন ভাগ কবিয়। লইবে, 
তন্মধ্যে পতিতের সর্বন্য দানাদি প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে শ্রবণ থাকায় প্রায়শ্চিত্তবিমুখ 

পিতার পাতিত্যই স্বত্ববিনাশক, কিন্তু প্রাযশ্চিত্ব প্রবৃত্তি থাকিলে হ্বত্বনাশ 
হইবে না। ১৭। 

এ 1 শীরিরাররারারা ১১১১ টি... 



চটি. 1 
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যদ! নিবৃতে বাপি মরণাদিতিপাঠঃ তদা মরণানিরতে 
জীবতি নিস্পৃহইতি। পাঠান্তরমনাকরং। অত্রাপুযুপরত- 
স্পৃহত্বাদিন! পুত্রাণাং স্বত্বং পিতৃধনে ভবতীতিজ্ঞাপনাদয়মেকঃ 
কালো বিভাগস্যেচ্ছাপ্রাপ্তোহনুদ্যতে প্রাপ্তনুমারিত্বাচ্চানু- 

স্পা পপ সা পপ সস 

যদেতি। বিনষ্টে বাপীতি তৃতীয়চবণে নিবুত্বে ৰাপীতি যদা পাঠ ইত্যর্থঃ। 
তদাহস্ত নিম্পৃহত্ববিশেষণমাহ তদেতি। যদাতদেতি অস্বরসমূঠিনায় তথ্বীজঞ্চ বিশে- 

ষণবৈয়গ্যমেবেতি। পাঠাস্তরমিতি । নিবৃত্তে বাপি নরণাদ্দিতি প্রকাশাদিধতত- 

পাঠাস্তরমনাকরমিত্যর্থঃ বহুষু গ্রন্থেঘদর্শনাৎ তথাবিধে পিতরি বিষয়াস্তরম্পৃহাব- 

ত্যতিপ্রসঙ্গাচ্চেতি ভাবঃ। জ্ঞাপনাদিতি। জ্ঞাপনায়েত্যর্থঃ। সমেত্যেতি। 
মিলিত্বেত্যর্থঃ। মিলনঞ্চ সর্ববামুদ্যমসত্তে এব তৎকিষেকেচ্ছযা ন বিভাগইত্য- 
রাহ একন্তাপীতি। স্বাম্যাদিতি। তথাচ ম্বামিত্বেন স্বাতন্ত্যাদেকেচ্ছয়া বিতাগো 

নৈয়ায়িকএবেতি ভাবঃ। পক্ষেতি। কদাচিৎ সর্ব্চ্ছয়৷ বিভাগঃ কদাচিদেকেচ্ছয়া 
যদা সর্কেচ্ছয়া ততপক্ষপ্রাপ্তইত্ার্থঃ। অন্যথা ্যায়প্রাপ্তান্থবাদকতাং বিহায় বচন- 
বলাদেব তন্ত বিবক্ষিতত্বে। সাহিত্যবদিতি। সাহিত্যং মিলনমাত্রং ন তু পরস্পর- 
সাপেক্ষাণাং তুল্যরূপাণাং একক্রিয়াহযিত্বরূপসাহিত্যং বিভাগক্রিয়ায়া বৈশেষিক- 

০ যা 

যদি তৃতীয় চরণে নিবৃত্কে বাপি মরণাৎ এইপাঠ হয় তবে মরণ হইতে 

নিবৃত্ত অর্থাৎ জীবিত থাকিতে নিম্পৃহ হন এইরূপ অর্থ,» এই বিশেষণ 
নিরর্ধক জানিবে, এজন্য যদি এই পাঠ হয় এই কথ! গ্রন্থকার লিখিলেন 
পাঠাস্তর অমুলক। পিতার বৈরাগ্যাদি হেতুক পিতৃধনে পুক্রগণের স্বত্ব হয় 
ইহা জ্ঞাপন নিবন্ধন এই একটি বিভাগের কাল ইচ্ছাপ্রাণ্ত ইহার অনুবাদ 
হইল স্বামিত্বাধীন বিভাগের প্রাপ্তি, সেই প্রাপ্তির অনুসারে অনুবাদ জানিবে। 
এবচনে একেরও স্বকীয়ধনের স্বামিত্ব হেতুক একজনের ইচ্ছাতেও ভাগ হয় 

এ নিমিত্ত ভ্রাতার।৷ মিলিত হইয়া পিতৃধন ভাগ করিবে এই বচনে দিলনটী 

ং রর 
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নীরিরারিরা রর ারার্রাারিরিনিরিঞরিরিরারার বরাবর 

বাঁদস্য স্বামিত্বাচ্চ প্রাপ্তেঃ একস্যাপি ব্বধনে স্বাম্যাদেকেচ্ছয়াপি 

বিভাগপ্রাণ্ডেঃ সমেত্যেতি সহিতত্বং পক্ষপ্রাপ্তমনুদ্যতে । 

অন্যথ! সাহিত্যবৎ বহুত্বস্যাপ্যবগতেহ্ব যোর্বিবভাগো ন স্যান্দেব 
দ্বয়োর্ব্বিভাগপ্রতিপাদকশাস্ত্রীভাবাৎ ॥ ১৮॥ 

ননু উপরতে পিতরি জ্যেষ্ঠএব ধনাধিকারী নেতরে। যথ। 
মনুঃ | জ্যেষ্ঠএব তু গৃহীয়াৎ পিক্র্যং ধনমশেষতঃ | শেষা- 
স্তমুপজীবেয়ুর্ধখ্ৈব পিতরং তখা৷। জ্যেষ্ঠোহত্র পুন্নামনরকব্যা- 
বর্তকোহভিপ্রেতো৷ ন তু জীবদপেক্ষঃ । যথা মনুঃ | জ্যে্ঠেন 

-্াপ্পীসীািশীস্্পসীস্পীপপ্পপাসসপিসসপীাপ পাস সপ সপ পাদ সস 

স্বত্বাবধারণরূপায়৷ অক্ষপাতাদিরূপতদনুকুলব্যাপাররূপাঁয়া বা সর্ধানস্বয়াৎ। বচনা- 

স্তরাৎ দ্বয়োর্বিভাগো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্কাম়পনয়তি ছয়োরিতি। কিঞ্চৈবং একস্ত 

বিদেশস্থত্বে বাল্যাদিন! হজ্জানিত্বে বা মিলনাভাবাৎ বিভাগাভাবে “অপ্রাপ্তব্যব- 

হারাণাঁং ধনং ব্যয়বিবর্ভিতং। ন্যসেযুর্বন্ধবর্গেষু প্রোধিতানাং তখৈব চেতি” 

বক্ষ্যমাণবচনবিরোধঃ স্তাদিতি ॥ ১৮ ॥ রর 

পিতৃবজ্জ্যেষ্ঠএব পিতুরনস্তরং ধনাঁধিকারী তেন সহ বিভাগ এবেতরেষাঁং 

নান্তীত্যাশঙ্কতে নঘ্বিতি। পুভ্ী ভবতীতি। পুল্লামনরকত্রাণকর্তৃপুত্রবান্ 
ভবতীত্যর্থঃ। স তম্মাদিতি। তথাচ জোষ্টন্ত ধনলাভে পুন্নামনরকত্রাণকর্তৃত্ব- 

পক্ষাস্তরীয়ের অনুবাদ মাত্র অর্থাৎ কোনস্থলে সকলের ইচ্ছাতে ভাগ হয়, 

কোনস্থলে একের ইচ্ছাতে ভাগ হয়, এই দুই পক্ষের মধ্যে একপক্ষ ধরিয়া 
অনুবাদ করিয়াছেন, নচেৎ মিলন না হইলে যদি ভাগ না হয় তবে এ বচনে 

তন্রপ বহুবচনের প্রয়োগ থাকায় ছুয়ের পিতৃধন বিভাগ হুইতে পারে না) 
যেহেতু ছুয়ের বিভাগ প্রতিপাঁদক শান্তর নাই। ১৮। 

ভাল, পিতার মরণানস্তর জ্যোষ্ঠই সর্বধনাধিকারী হইবে, অন্যেরা অধি- 
কারী নহে এইরূপ ব্যবস্থা হউক না কেন? যথ! মন্থ, জ্যেষ্ঠই সমস্ত পিতৃধন 

ষ রর] 
গ্ 
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জাতমাত্রেণ পুক্রী ভবতি মানবঃ। পিতৃণীষনৃণশ্চৈব স তম্মা- 
ললন্ধমহতি। যন্মি্নণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নতে । স 
এব ধর্মজঃ পু্রঃ কামজানিতরান্ বিছুঃ॥ নৈতৎ সর্বেচ্ছা- 
ধীনজ্যেষ্ঠাধিকারশ্রগতেঃ। যথা নাঁরদঃ। বিভৃয়াঘেচ্ছতঃ 
সর্ববান্ জ্যে্ঠো ভ্রাতা যথা পিতা । ভ্রাতা শক্তঃ কনিষ্ঠোবা 
শক্ত্যপেক্ষা কুলে স্থিতিঃ! সর্ধেচ্ছয়! কনিষ্ঠোহপি শক্তঃ 

শ শীলা শিসীশিস। শা শপ 

রূপপুক্তত্বস্ত হেতুত্বেনোপাঁদানাৎ তদ্রপজ্যোষ্টস্তৈব ধনাধিকারঃ নাতন্তরপস্ত জীবদ- 

পেক্ষজেষ্ঠন্তেতি ভাবঃ। এতচ্চ সজাতীয়ন্ত্রীজাতেষু বিজাতীয়ন্ত্রীজাতেষু উৎকষ্টা- 
জাতন্তৈব জোষ্ঠত্বং। সদৃশস্ত্রীযু জাতানং পুতজ্রাণামবিশেষতঃ। ন মাতৃতো 
জযষ্ঠমস্তি জন্মতো৷ জৈষ্ট্যমুচাতে ইতিমন্ুধচনাৎ,। ধর্দজঃ নতু রাগজঃ অপুত্রাঃ 

সন্তাদৃশইতি নিন্দার্থবাদাঁদিতিভাবঃ। অদৃশোইদর্শনশীল1 রাক্ষসাইতি মিশ্রাঁঃ। 
তথাঁচ বিভাগবচনং মৃতজ্যোষ্টকনিষ্টভ্রাতৃগণবিষয়মিতি পূর্ববপক্ষয়িতুরভিপ্রায়ঃ। 
জোষ্ঠতা চাতন্ত্যদ্িতি। জে এবেত্যবধারণং জোগ্ঠস্ত সতি ভরণসামর্থ্যে জ্েয়ং। 

গ্রহণ করিবে, অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ পিতৃবৎ সেই জ্যোষ্ের অনুজীবী হইবে, এই 

" . বচনে জ্যেষ্ঠপদে পিতার পুত্নীম নরক নিবর্তক পুভ্রই অভিগ্রেত, জীবদপেক্ষ 
জোষ্ঠ নহে। যথা মন, জ্যেষ্ঠ জাতমাত্রে মানব পুত্রবান্ এবং পিতৃলোকের 
খণ হইতে মুক্ত হয়, সেই হেতু সেই জ্যেষ্ঠ পিতৃধন লাভ করিবার যোগ্য ও 
যাহাতে খণ শোধ ও যদ্বারা আনস্তা স্বর্গলাভ হয় সেই জোষ্ঠই ধশ্বজপু্ত 
অন্য পুত্রদিগকে কামজ বলিয়া ধধিরাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

এই সকল বচনের তাৎপর্য ওরূপ নহে, কারণ সকলের ইচ্ছাঁধীনই 
জোষ্ঠাধিকাঁর শ্রুত হয়, যথা নারদ, জোষ্টভ্রাতা পিতার ন্যায় অনুগত সকল 

ভ্রাতাকে ভরণপোষণ করিবেন, তিনি অসমর্থ হইলে যদি কনিষ্ঠ শক্ত হয় 
তবে সেই কর্তা হইবে। যেহেতু সংসারের রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতা সাপেক্ষ, 
্ 
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সন বিভূয়াদিতি জ্যেষ্ঠত চাঁতন্র্যং যখ! মন্ুঃ। এবং 
সহ বসেয়ুর্ববা পৃথথা ধর্ম্মকাম্যয়া। পৃথথিবর্ধতে ধর্ম্তন্মা- 
বন্্যা পৃথকৃক্রিয়া। সহ পৃথথেতিপদাভ্যাং কাম্যয়েতি 
চেচ্ছায়া বিকল্পকত্বং দর্শয়তি | ১৯। 

তদেবং পিতৃম্বত্বাপগম একঃ কালোহপরশ্চানপগত এব 

পিতুঃ স্বাম্যে পিতুরিচ্ছয়েতি কাঁলদয়ং। ন পুনঃ পিতযু- 
পরতইত্যেকঃ" কালঃ পিতযু/পরতস্পৃহে মাতুশ্চ নিবৃত্বে 
রজসীত্যপরঃ অনিবৃত্বেহপি মাতৃরজসি পিতরি সম্পৃহে তদি- 

পৃথগ্িবর্ধতে ইতি। যদ্যপ্যবিভক্তানামপ্যেকেনৈব কর্ণ সর্বেষাং ধর্মোদয়াৎ 
পৃথগ্ভাবে ধর্শবৃদ্ধিরহূপপন্না তৃথাপি “পার্থক্যে স্বন্বাসাধারণ দ্রব্যেণ কৃতকম্ণো 
ইতিশয়িতধর্ম্দোৎপত্তেম্তথোক্তমিতি । ১৯। 

অনপগতএবেতি। যদ্যপি পিতুরিচ্ছয়৷ বিভাগেপুপেক্ষয়া পিতুঃ হ্বত্বনাশো- 

ইপ্যবস্তাত্যপেয়ঃ অন্যথা স্থোক্তবিভাগন্তৈবান্থুপপত্তেঃ তথাপ্ি বিভাগেচ্ছাধীন- 
তদনধীনস্বত্বাপগমাভ্যাং কালঘয়মুক্তং। বস্ততে! লাঘবাদিতরস্বত্বাভিসন্ধানাপুর্ববক- 

পিতৃন্বত্বাপগমকাল একএব দায়ন্ত বিভাগে নিমিত্তং ন তু কালঘ্য়ং গৌরবাদিতি 

কনিষ্ঠ ক্ষমতাবান্ হইলে সকলেব ইচ্ছাধীন সেই কনিষ্ই সকলের ভরণপোষণ 
করিবে একারণ জ্যেষ্ঠত্ব সকল ধনাধিকারের হেতু বোধ হয় না যথা মন্থু, 
এইরূপে ভ্রাতৃবর্গ মিলিত হুইয়াই বাঁস করুক অথবা! ধর্মবৃদ্ধি কামনায় পৃথকৃই 
বা হউক, যেহেতু পৃথকরূপে ধর্মবৃদ্ধি হয় সেই হেতু পৃথক ক্রিয়া ধর্ববৃদ্ি 
করীণ মিলিত হইয়া থাকা অথব! পৃথক্ হওয়া! এই বিকল্প ইচ্ছাধীন, অতএব 
ইচ্ছাই বিকল্প ॥ ১৯ ॥ 

এইরূপে পিতার শ্বত্বনাশ কাল একটি বিভাগের কাল, আঁর একটি পিতার 

সবত্বনাশ না! হইলেও পিতার ইচ্ছাধীন বিভাগ হয়, এইরূপ পিতৃধন বিভাগের 

৬ 
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চ্ছয়েতি কাঁলত্রয়মাঁদরণীয়ং। মাতৃরজোনিরৃত্তেঃ পিক্রুপর- 
তম্পৃহত্ববিশেষণত্বে । ত্রিংশঘ্র্ষে। বহে কন্যাং হৃদ্যং দ্বাদশ- 
বাধিকীং। ব্র্যউবর্ষোহষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বরইতি ] 
মনুনা বিবাহকালবিধানাৎ বনং পঞ্চ/শতোব্রজেদিত্যাশ্রমা 

স্তরগমনকালধিধানা২ তদা চ রজোনিরৃভেন্মাতুরসম্ভবে 

বোঁধাং। চুড়ামণিসম্মতোইপ্যয়ং পক্ষইতি। ত্র তু পুভ্রাণাং স্ফ্ভাব্যমানাহ্ভাবি- 
কলহনিরাকবণার্থং পিতা! তত্তদংশানবধাধ্য পুনস্তেযু স্বরমধিকরোতি ন তত্র 
বিভাগঃ পিতুরুপেক্ষাবিবহেণ তত্ধত্বন্তৈব বিদ্যমানত্বাৎ তেন তত্র বিভাগপ্রয়োগো 
ভাক্তএবেতি । মিতাঁক্ষরাকন্মতং নিবস্ততি ন পুনরিতি। বহেৎ উদ্বেহেৎ সত্ত্ব 

ইত্যনেন উক্ত কাঁলাদক্নকালপরিগৃহীতদাবঃ| তদা চেতি। দ্াত্রিংশচ্চতুন্তিংশদর্ষ- 
মধ্যইত্যর্থঃ ত্রিংশদর্ষেণোদ্বাহিতায়। দ্বাদশবর্ষীয়ায়াঃ১স্্িয়াঃ পত্যুঃ পঞ্চাশদ্বর্ষসময়ে 
দ্বাত্রিংশদ্র্ষবয়স্কত্বাৎ এবং চতুর্ব্িংশতিবর্ষেণোটাবাঃ স্ত্িয়াঃ অষ্টবর্ষীয়ায়াঃ পত্যুঃ 
পঞ্চাশঘর্ষে চতুস্তিং নি অবিভাগপ্রসঙ্গদ্দিতি, ইদস্ত ন সগ্্যক ইদানীম- 

বিভাগস্তেষ্টত্বাৎ অন্তথ! “পুত্রেযু দাঁরান্নিঃক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা” ইতিবাগ- 
নিবৃত্তযনিবৃত্তিভ্যাং প্রকাবঘয়বিধানেন রাগানিবৃত্তৌী সহবনগমনপক্ষে বানপ্রস্থা- 

[তি ০০০ পপ 

ছুইটি কাল, নচেৎ পিতার মরণাঁনস্তর এই একটি কালু আর পিতার বিষয়* 

বৈরাগ্য ও মাতাঁব রজোনিবৃত্তি হইলে পৰ একটি কাল এবং মাতার রজো- 
নিবৃত্তি না হইলেও পিতা বিষয়ান্থ্রক্ত থাঁকিলেও তাহার ইচ্ছাক্রমে ভাগ হয়, 
এইবুপু মিতাক্ষরাতে যে কালত্রয় উক্ত হইয়াছে তাহা আদবৰণীয় নহে। 

যেহেতু মাতার বুজোনিবৃত্তি ও পিতার বিষয় বৈরাগ্য এককালে ঘটে না, 

কেন না ত্রিংশবৎসবের বর, বারৰৎসরের কন্তাকে বিবাহ করিবে ও চব্বিশ 

বৎসবেব বব অষ্টবর্ষায়া কন্তাকে বিবাহ করিবে কালাতিক্রম পূর্বক বিবাহে 

 ত্ববান্িত হইলে ধন্মহানি হয়, এই প্রকাঁর ভগবান্ মন্ুর বিবাহ কাল নিয়মে 
আর পরশ বংদরেব পব বনগমন কবিবে এই আশ্রমাস্তব গমনেব কাল 

রে ০০০০ রর টির ররর বিরত রি 23:82 রিনার রিভিউ রানার রায়ে 
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পিতরি *চোপরতস্পৃহে বাণপ্রস্থে তৎপুক্রাণাঁমিচ্ছতামপ্য- 
বিভাগপ্রসঙ্গাৎ নির্ধিবশেষণমুপরতস্পৃহত্বমেব পিতৃধনবিভাগ- 
কালইতি চেম্ন অনুপরতস্পূহে পিতরি পতিতেহপ্যবিভাগ- 
গ্রসঙ্গাৎ।' অয়মপ্যপরঃ কাল ইত্যভিধানে কালচতু্ট়্া- 
পত্তিঃ পিতুরুপরমঃ পতিতত্বং নিম্পৃহত্বং ইচ্ছা! চেতি | ২০। 

যচ্চ কার্য্যাক্ষমে পিতরি পুন্রাণাঁং বিভাগে স্বাতন্ত্যমুক্তং 

শ্রমোৎপন্নপুত্রাণাং বৃত্তিলোপাপত্তেঃ। গৃহস্থস্ত যদ! পশ্ঠেদ্বলীপলিতমাত্বনঃ। অপত্য- 
পুত্রতৎপুজাংস্তদারণ্যং সমাবিশেৎ। ইত্যুক্তকালাস্তরে চারণ্যগমনে বিভাগন্ত 

নানুপপত্তেঃ ইদানীং মাতৃরজৌনিবৃত্তেরপি সত্বাদিতি বোধ্যং। কেচিত্তু অবিভাগ- 
প্রসঙ্গাদিতি। নচেষ্টাপত্তিঃ ব্যবহাঁরবিরোধাৎ বানপ্রস্থস্ত পত্বীসহিতবনগমন- 

পক্ষেইপুযর্ঘরেতস্বাৎ অপত্যসস্তাবনানিবৃত্েঃ স্বতঃ সিদ্ধত্বেন তৎপরত্বাসম্ভবাৎ অদৃষ্টার্থ- 
কল্পনাগৌরবাচ্চেত্যানঃ তদনৎ নহি বনগমনমেৰ পুরুষস্ত উর্ধরেতন্বং জনয়তি 

যেন তদনস্তরমপত্যসভ্ভাবনানিবৃত্তিঃ স্তাদিতি। নিবৃত্তে রজসীত্যন্ত তু বিষয়ঃ 

স্বয়মেব পরতোবক্ষ্যতে। কালচতুষ়্ং দর্শয়ৃতি পিতুরুপরমইত্যাদিনা। ২০। 
কাধ্যাক্ষমইতি । অতিবৃদ্ধত্বাদিনেতি শেষঃ। আদানং গ্রহণং বিসর্গন্ত্যাগঃ 

বিধান থাকায় বিবেচনা! করিয়৷ দেখিলে তৎকালে মাতার রজো নিবৃত্তি 

'অসম্ভব তখন পিতা, বিষয় বিরক্ত হইয়া বানপ্রস্থ আশ্রমী হইলে পর পুত্রগণের 
ইচ্ছাক্রমে ভাগ হইতে পারে না ( এই আপত্তি ভাল হয় নাই যেহেতু পর্ঠীসহিত 

বানগ্রস্থ আশ্রম লইলে পর পুত্র জন্মাইলে তাহার বৃত্তি লোপ হয়, স্থতরাং 

তখন বিভাগ না করাই উচিত) রজোনিবৃত্তি বিশেষণ না দিয়া কেবল বিষয় 
নিম্পৃহত্বই পিভৃধন বিভাগের কাল ইহা! বল! যায় না বিষয়স্পৃহ।! নিবৃতি না 
হইলেও পিত| পতিত হইলে পর ভাগ হইতে পারে না। যদি বল ইহাও 
আর একটি বিভাগ কাল, ইহা বলিলে বিভাগের চারিটি কাল হইয়া উঠে 
অর্থাৎ পিতার মরণ, পাতিত্য, নিম্পৃহত্ব ও ইচ্ছা । ২০। 

আর যে কেহ বলিয়াছেন, বার্ধক্য প্রযুক্ত পিতা কার্ধ্যাক্ষম হইলে পুক্রদের 

্্ 
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তথ্চচনানভিজ্ঞত্বেন তথাঁচ হারীতঃ। জীবতি পিতরি 'পুত্রা- 
ণামর্থাদানবিসর্গাক্ষেপেযু ন স্বাতন্ত্যং কামং দীনে প্রোষিতে 
আর্তিং গতে বা জ্যেষ্টোহর্ঘাংশ্িন্তয়েৎ। স্থব্যক্তমাহতুঃ 
শঙ্থলিখিতৌ | পিতর্য্যশক্তে ব্যবহারান্ জ্যেক্ঠঃ প্রতি- 
কুর্য্যাৎ অনন্তরোব! কার্ধ্যজ্ঞ্তদনূুমতে! ন ত্বকাঁমে পিতরি 
রিকৃথবিভাঁগে! বৃদ্ধে বিপরীতচেতসি দীর্যরোগিণি বা জ্যেষ্ঠ 
এব পিতৃবদর্থান্ পাঁলয়েদিতরেযাঁং খাকৃথমূলং ,হি কুটুম্বমস্ব- 
তন্ত্রাঃ পিতৃমন্তোমাতুরপ্যেবমবস্থিতাঁয়াঃ। এতঘচনদ্বয়ং কার্ধ্যা- 

আক্ষেপো ন্াসকরণং ন স্বাতন্ত্ং ন তদনুমতিং বিনাইধিকারঃ। দীনেহ্তিবৃদ্ধ- 
স্বাদিনা ছুঃখিতে। আর্তিং গভে হত্যন্তশোকরোগাদিভিঃ পীড়িতে। এতদ্ষচনে 
স্বয়ং বক্ষযমাণঃ কার্ধ্যাক্ষমাদৌ পিতরি ভাগনিষেধেন জোন গৃহযোগক্ষেমাচরণ- 

| রূপোধর্থো ন ব্যক্তঃ ন স্বাতস্যািত্যস্ত পিতুঃ স্বাস্থ্দশায়ামেব সম্ভবাৎ চিন্তয়েদিত্যন্ত 
তু বিভাগার্থং চিন্তয়েদিত্যর্থসম্তবাদতআহ স্থব্যক্তমিতি। বৃদ্ধে সর্বাকর্মমাক্ষমে। 
বিপরীতচেতসি উন্মাদেন। দীর্ঘরোগিণি চির্তরকালং মহারোগিণি। পিতৃবদ্দিতি 

পর 222 2524 -ু ! 

পিতৃুধন বিভাগে ক্ষমতা জন্মে তাহা বচনের অনভিজ্ঞত৷ প্রযুক্ত যখ৷ 
(হারীত বচন, পিতা জীবিত থাকিতে পিতৃধনের গ্রহণ বা দান কিংবা! গচ্ছিত 
করা কিছুতেই পুত্রের ক্ষমতা নাই। পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ বা প্রবাসী কিংবা! 
অত্যন্ত রোগগ্রন্ত হইলে পর জ্যেষ্ঠ, পৈতৃক অর্থ চিন্তা করিবে। শঙ্খ ও 
লিখিত মুনি স্পষ্টর্ূপে বলিতেছেন পিতা অশক্ত হইলে জ্যোষ্ঠপুতর ধনাদি 
ব্যবহার কার্য নির্বাহ করিবে অথবা তাহার অনুমতিক্রমে কার্য্যদক্ষ অন্ত 
পুত্রও কা্ধ্য কবিতে পারে কিন্তু; পিতা বৃদ্ধই হউন উন্মত্তই বা হউন'কিংব 
অত্যস্ত রোগগ্রস্তই হউন জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার ন্ায় অপর ভ্রাতার অর্থ পালন 
করিবেন। যেহেতু পোষ্যবর্গের পোষণ ধনসাপেক্ষ, কিন্তু পিতা মাত! জীবিত 

নি 

সপ অপ প+০পস্া 
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ক্ষমে দীর্ঘরোগিণি চ পিতরি বিভাগং নিষিধ্য জ্যেষ্ঠএব গৃহং 
চিন্তয়েৎ তদনুজে। বা কার্ধ্যজ্ঞ ইত্যাহ। জতে। ন ত্বকামে 
পিতরীত্যেতদেব কাধ্যাক্ষমে পিতরি খকৃথবিভাগইতি ভ্রান্ত- 
লিখিতং। ২১। 

তম্মাৎ পতিতত্বনিস্পৃহত্বোপরমৈঃ স্বত্বাপগ্রমইত্যেকঃ 
কাঁলোহশপরশ্চ সতি স্বত্বে তদিচ্ছাতইতি কালদয়মেব যুক্তং 

স্পিন সিমি টি পপ সস সপ পাাসপিিপী পি সা সপ পাপ 

পিতা! যথ! সর্বেয়াং পাঁলনপুবঃসবমর্থান্ পাঁলয়েৎ তথেতরেষাঁং কণিষ্ঠানাঁং পালন- 

পুবঃসরমর্থান পালয়েদিত্যর্থঃ তেন তথাভূতে পিতবি জ্যোষ্টন্ত কণিষ্ঠপাঁলনপুবঃ- 

সরমর্থপালকতা প্রতিপা্দিতাঁ। অর্থপালনে হেতুমাহ খকৃথমূলং হীতি। কুটুন্বং 

কুটুন্বভরণং গারহস্থ্ত্বা। অন্বতন্ত্রাঃ যথেষ্টবিনিয়োগানধিকাবিণঃ অনেন পিতৃসত্বে 
পুজ্রাণামস্বাতন্ত্যং বিভাগাদৌ ক্ষ,টমেন্বাভিহিতমিতি। এবং মাতরি জীবস্ত্যা- 

মস্বতন্ঃ। অত উক্তবচনানভিজ্ঞত্বাৎ। এতদেবেতি। সুপাংস্থপেতি সপ্তম্যর্থে 

প্রথমা এতৎপাঠস্থলএবেত্যর্থঃ॥ কার্ধ্যাক্ষমে পিতরি খকৃথবিভাগইতিযল্লিথিতং 
তদৃন্রাস্তলিখিতমিত্যর্থঃ | ২১। . 2 

কার্যযাক্ষষত্বসময্নবূপবিভাগকাঁলাস্তরং নিরস্ত স্বোক্তদাঁঢ্যণয় পুনরুপসংহবতি 

তন্মার্দিতি। নন তহি মাতুশিবৃত্তে ব্জসীত্যন্ত কোঁবিষয়ইত্যতআহ মাতুবিতি। 

চি 

থাকিতে পুত্রের স্বাধীন হইতে পারে ন! এই ছুইটি বচনে পিতা৷ কার্ধ্যাক্ষম বা. 
দীর্ঘরোগগ্রস্ত থাকিতে পৈতৃক ধনবিভাগের নিষেধ পূর্বক জ্যেষ্ঠই অথব৷ 

কাধ্যদক্ষ তৎকনিষ্ঠ গৃহকা্ধয চিন্তা করিবে ইহা উক্ত হইল। অতএব পিত৷ 
অনিচ্ছ হইলে বিভাগ হয় না, এই পাঠস্থলে পিত৷ কার্য্যাক্ষম হইলে ধন 

বিভাগ হয়, এই পাঠ কল্পন। ভ্রান্ত লিখিত মাত্র! ২১। 
অস্ভএব পিতার পাতিত্য, নিষ্পৃহত্ব ও মবণদ্বার| পিতার স্বত্বনাশ এই 

একটি পৈতৃকধনবিভাগের কাল, আর একটি বিভাগকাঁল পিতার স্বত্ব বিস্য- 
মানেই তাহাঁব ইচ্ছাক্রমে এইরূপে ঢইটি কালই যুক্তি যুক্ত বুঝিতে হইবে। 

* বর রর 
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মাতৃমিরৃত্তে য়জমীতি তু পিতামহাদিধনাভিপ্রীয়ং নিরৃতে 
রজনি পুত্রান্তরসস্ভাবনাভাবাৎ তদানীমপি পিতুরিচ্ছয়ৈব 
পুত্রাণাং বিভাগঃ অনিরৃতে রজসি ক্রমাগতধনবিভাগে প্রশ্চা- 
জ্লাতানাং বৃত্তিলোৌপাপত্তেঃ ন চাসৌ যুক্তঃ। যে জাতা যেহপ্য- 
জাতা বা যে চ গর্ডে ব্যবস্থিতাঃ। বৃত্িং তেহপি হি কাজ্স্তি 
রৃভিলোপোবিগহিত ইতিমনুবচনাৎ। যতএব পিতৃধনে কাল- 

দ্বয়ং অতএব মনুগৌতমাদিভিম্বতপদং পরিত্যজ্য উর্দূমি- 

পত্রান্তরসম্ভাবনাঁভাবাদিতি। তেন মাতৃপদং পিতৃপত্রণাপলক্ষণং | তদদানীমপি 
পিতৃপত্বীরজোনিবৃভ্যাত্তরকালেংপি। পিতুরিচ্ছয়ৈবেতি। অন্ত প্রষাণং বক্ধ্যতে। 
নম পুভ্রান্তরসস্তাবনাসত্বে পিতামহধনরিভাগে কা ক্ষতিরিত্যত আহ অনিবৃত্ত ইতি। 
বৃত্তিলৌপঃ পিতামহধনে নিরংশিত্বং। অযুক্তত্বে হেতুমাহ যে জাতাইতি জাতা 
উৎপন্ন অজাতা ভবিষ্যদগর্ভসম্বন্ধাঃ। উদ্ধং হ্বত্বাপগমাৎ। রজোনিবৃত্তিরপ- 

স্বতস্ত্রকালনির্ট্সেন পুনরুপসংহরতি অত্ইতি। অয়ং স্বত্বাপগমকালঃ। 
প্রমাণদর্শনপূর্ববকং কালাস্তরমাহ উদ্ধমিতি। অপরঃ পিতৃস্বত্বাপগমাদন্যঃ পিতু- 
রিচ্ছাসময়রূপঃ। যচ্ছিষ্টং যদবশিষ্টং। যথেদং নারদবচনং ন বিভাগকালাস্তর- 
্রদর্শনার্থং কিন্ত খণপরিশোধনাবশ্তংভাবার্থং অন্তথ! খণী নস্তাদিতি বৈরর্থ্যাপত্তেঃ | 

মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে এই বচন পিতাষহাদি ধনবিভাগে ব্যবস্থাপিত 
তৎকালেও পিতার ইচ্ছাতেই পুক্রগণের বিভাগ হইবে মাতা ও বিমাতার 
রজোনিবৃত্তি না হইলেও যদি পিতামহাদি ধন বিভাগ হয়, তাহা হইলে 
পশ্চাৎ পৌত্রাদ্ি জবন্সিলে পর তাহাদের বৃত্তি লোপ হয় তাহা! উচিত নছে। 
যথ! মন্বচন, যাঞ্ধারা জন্মিয়াছে ও যাহারা গর্ভে জন্মিবে এবং যাহার! গর্ভস্থ 

আছে তাহারা সকলে বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা আকাঙ্ষা করে, বৃত্তি লৌপ অতি 

গর্হিত কর্ম । 
ঠা এ 
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ত্যুক্তং উর্ধবং পিতুরিতি। পিতুস্তদা স্বত্বাপগমাৎ তদর্থ 
মেবোর্দ, মিত্যুক্তং অতোইয়মেকোবিভাগকালঃ। উর্ধং বিভাগা- 
জ্ঞাতন্ত্িত্যনেন চ সম্পৃহে পিতরি তদিচ্ছয়] বিভাগকালোই- 
পরোদর্শিতঃ। “ দত্তান্ত ভগিনীযু চেতি ন কালার্ঘং কিন্তু 
তাসামবশ্যং দানার্ঘং। যখা। যচ্ছিষ্উং পিতৃদায়েভ্যে দত্বর্ণং 
পৈতৃকং ততঃ ভ্রাতৃভিস্তদ্বিতক্তব্যস্বণী ন স্যাদঘথা পিতা । 
ইদং নারদবচনং পিত্র্ণশোধনাবশ্যস্তাবার্থং ন বিভাগকালার্ঘং। 
অস্মীচ্চ নারদবচনাদরমর্থঃ সিধ্যতি যদ্বিভাগকর্তৃভিরুতমর্ণানু- 

তথা দত্তান্বিতি ভগিনীদানাবশ্ঠস্তাবার্থমিত্যর্থঃ। এতত্প্রয়োজনত্বাৎ ধণপরিশোধ- 

নাবশ্তম্তাবপ্রতিপতিমাত্রপ্রয়োজনত্বাৎ। অতএব খধণপরিশোধনশ্তাবহ্যকত্বাদেব। 

তাভ্যখতে দুহিতৃভ্যোবিনা। নন অন্বয়ো হৃহিতুত্্াতুর্ববা তত্রাহ এতচ্চেতি। 

যেহেতু পিতৃধন্বিভাগেব কালদ্ধয় অতএব মন্্রুগৌতমাদি 'মুনিগণ, মৃত 

পদ পরিত্যাগ করিয়া (উদ্ধং পিতুঃ) এইরূপে উদ্ধ শব্দ প্রয়োগ কবিয়াছেন 
এবং তৎকালে পিত।র স্বত্ব নাশ হইবার তাহাব উদ্ধ অর্থাৎ পিতৃস্বত্ব নাশান- 

স্তর এই অর্থ উক্ত হইল) অতএব পিতাৰ স্বত্বনাশ হইলে পর এই একটি 
বিভাগকাঁল, আর বিভাগেব পব যে পুত্র জন্মে ইত্যাদি বচনদ্বারা বিষয়ানু- 

রাগি পিতার জীব্দশার় তাহার ইচ্ছান্গুসারে ভাগ হয় এই আর একটি বিভাগ 
কাল দিত হইল। র 

তগ্সিনীরা দত্তা হইলে পর এই বচন বিভাগকালার্থ নহে, কিন্তু তাহাদের 
সৎপাত্রে দান আবশ্কক। আর পিভৃধন হইতেই পৈতৃক খণ দিয়া যাহা 
অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই পুত্রেব! বিভাগ করিয়া লইবে, যাহাতে পিতা খণী ন৷ 
থাকেন, এই নারদ বচনের ভাৎপর্য্য পৈতৃক খণ শোধ অতি আবশ্তক, নচেৎ 

ইহাতে বিভাগের তাদৃশ আবশ্তকতা। বুঝায় ন। এই নারদ বচন হইতে এই 

১ 

সপ পাস 

টিটি টা রিনি. 
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মতোব পিত্রাদি খণং বিভজনীয়ং পরিশোধ্যং'ব। শোধনা- 
বশিষ্ধনবিভাগপ্রতিপাঁদন স্যৈততপ্রয়োজিনত্বাৎ অতএব মাতৃ- 
ধনস্যাপি খণাঁবশিষ্টস্য বিভাগমাহ যাঁজ্ববন্ধ্যঃ | মাতুদু'ছিতরঃ ৰ 
শেষস্বণাৎ তাভ্যখতেহন্বয়ঃ। এতচ্চ বিস্তরেণ খণাদানে 

বক্ষ্াতে। যদ্ধা! দত্তাস্ত ভগিনীযু মাতৃধনং পুত্রৈরেব বিভজনীয়ং 
অনত্বাস্্ তাঁভিঃ সহ সাধাঁরণং এতচ্চাঁবসরে ৰাচ্যং এবস্তাঁবৎ 

পিতৃধনবিভাগস্য কালদ্বয়মপুযক্তং | ২২। 
সম্প্রতি পিতামহধনবিভাগকালোহভিধীয়তে ॥ তত্র বৃহ- 

বক্ষ্যতে মাতুরন্বয়ইতিব্যবস্থাপয়িষ্যতে | পক্ষান্তরমাহ যদ্ধেতি। মাতৃধনমযৌতকং 
যৌতকে সর্বাদুহিত্রভাবএব পুত্রাধিকীরন্ত বক্ষ্যমাণত্বাৎ তথাচ দত্তীন্থ ভগিনীষু 
চেতি মাতুবযৌতকধনবিষয্নমিতি ভাবঃ। খঅবসরে প্রকুতসমাপ্তো স্ত্রীধনবিভাগ- 
প্রকরণে। উক্তং ব্যবস্থাপিতং হ্তারবচনাভ্যামিতিশেষঃ ॥ ২২ ॥ 

পিতৃধনবিডাগকাঁলে কথিতে পিতামহধনবিভাগকালম্ত আকাজ্কিতত্বাৎ তৎ 

অর্থ সিদ্ধ হইতেছে যে পিতৃধন বিভাগকারী পুত্রের! উত্তমর্ণের অন্ুমতিক্রমে 
পিতার খণ বিভাগ করিয়া! লইবে, অথবা খণ পরিশোধ করিবে, এই পিতৃ 
খণ শোধনাবশিষ্টঘনবিভাগ প্রতিপারদ্ক বচনের প্রয়োজন। অতএব খণ 
শোধনাঁবশিষ্ট মাড়ধনের বিভাগ যাঁজ্ঞবক্ক্যমুনি বলেন যথা কন্তারা খণ 

শোধাবশিষ্ট মাতার ধন বিভাগ করিয়া লইবে, কিন্তু কন্তা না থাকিলে মাতৃ- 
ধন পুভ্রাদিরা লইবে। ইহা, বিস্তারক্রমে খণাদান প্রকরণে বলিব, অথব! 
ভগিনীরা বিবাহিত হইলে মাতার অযৌতক ধন পুত্রের বিভাগ করিয়! 
লইবে অবিবাহিতা ভগিনী থাকিলে তাহাদের সহিত সাধারণ রূপে ভাগ 

করিয়া লইবে, ইহা স্ত্রীধনবিভাগ প্রকরণে বলিব, এতাবতা পিতৃধনবিভাগের 

দুইটি কাল উক্ত হইল। ২২। 
এই ক্ষণে পিতামহ ধন বিভাগের কাল উক্ত হইতেছে, যথ! বৃহস্পতি 
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স্পতিঃ। পিত্রোরভাবে ভ্রাত্ণাং বিভাগঃ সম্প্রদর্শিতঃ। মাতু- 

নিবৃত্তে রজসি জীবতোরপি শস্যতে। নাস্য বচনস্য পিতৃধন- 
গোচরত্বং ভর্দ,ং বিভাগাজ্জাতত্তিত্যস্য নির্ব্বষয়ত্বাপতেঃ নিবৃত্ত 
রজপি পুভ্রোৎপত্তেরভাবাৎ মাতৃধনবিষয়ত্বঞ্চাস্য নীশঙ্কনীয়ং 

এবং মাতৃরেব নির্নত্বাপত্তেঃ অতোনিরৃত্তে রজসীতি পিতাম- 
হাদিধনবিষয়ং | ন চেচ্ছাষনপেক্ষ্য রজোনিরৃতের্রিভাগনিমি- 
ত্তত্বং সম্ভবতি ॥মনিচ্ছয়া বিভাগাভাবাৎ সত্যামিচ্ছায়াং 

বন্ত,ংপ্রতিজানীতে সম্প্রতীতি। নির্বরিষয়ত্বে হেতুমাহ নিবৃত্তে রজপীতি। নচ 

পিত্রোরভাবইতি ব্চনং পিভৃধনবিষয়ং উর্ধংবিভাগাজ্জাতন্বিতি পৈতামহধনবিষয়- 

মিতি বৈপরীত্যমেব কুতে। নন্তাৎ। প্ামহধনে পিতুঃ পুত্রেভ্যঃ শ্বেচ্ছাককত- 
ন্যনাধিকদানস্তাপি নিষেধেন উৎপৎগ্ুমানপুত্রনিরংশতায়াঃ সর্বখৈব নিষিদ্ধত্বাৎ 
তত্রেৰ মাতৃরজোনিবৃত্তেঃ সহকারিত্বৌোচিত্যাৎ। ন চ পিজ্রা স্বয়ং গৃহীতে দ্বযংশে 
তদনস্তরং তণ্তৈবাধিকারাৎ ন নিরংশতেতি বাচ্যং তন্ত পিক্রপঞ্োেগোপক্ষীণত্বে 

নিরংশতায়! ছুর্বারত্বাৎ পৈতৃকে তু “তন্ত স্বেচ্ছা ন্বয়মুপাত্তেহর্থে” ইতি বিষ্ু্বচনেন 
ইচ্ছায়ানিয়ামকত্বাভিধানাৎ ইচ্ছয়োৎপৎস্তমাননিরংশতায়ামপ্যবিরোধাৎ ন তত্রাস্ত 
সহকারিতেতি অতএব বৃত্তিলোপোবিগহিতইতি প্রাগুক্তবচনে বৃতিপদং পিতামহধন- 
পরমিতি সুধীভির্ভীব্যং। নির্ধনত্বাপত্তেরিতি। রজোনিবৃত্বিমাত্রেণ তন্তাঃ স্বত্বনাশে 

বচন, পিতা ও মাতার অভাবে ভ্রাতৃগণের ছ্িভাগ প্রদণিত হইল। এবং 
মাতার রঞ্জোনিবৃন্তি হইলে পিতামাতার জীবদশাতেও বিভাগ প্রশস্ত হয়। 
এই ব্চন পিতৃধন বিভাগ বিষয়ক ৭ তাহা হইলে বিভাগের পর যে পুত্র 

জন্মে এই বচনের বিষয় থাকে না কেননা রজোনিবৃত্তি হইয়৷ গেলে আর 
পুত্রোৎপত্তি সম্ভাবনা! কোথায়। ঞমার মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে তাহার 
ধন পুত্রের ভাগ কবিয়। লইবে এইরূপ মীমাংসাঁও কর! যায় না, তাহা 

. জরি টিরটিরটাি রর রর রা. 
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দাঁয়ভাগঃ। ৪১ 

কন্তেচ্ছয়েত্যপেক্ষায়াং “উর্দং পিতুঃ পুত্রা রিকৃথং বিভজেয়ুঃ 
নিরৃতে রজসি মাতুজীবতি চেচ্ছতীতি” গৌতমবচনাঁশ পিতুরে- 
বেচ্ছাতইতি নির্ণীয়তে । অতঃ পিত্রোরভাবইত্যেকঃ কাঁলঃ-। 
পিত্রোরিতি দ্বিবচননির্দেশাৎ সোদরব্রাতৃণাং পিতৃর্ধনবিভাগো- 
ইপি মাতুরভাবএব কার্ধ্যঃ ন তু মাতৃধনৰিভাগার্থং মাতৃরভাব- 

সা ০ পপ পপ পপ 

পুত্রাণাং তদ্ধনবিভাগইত্যর্থঃ। উপসংহরতি অতষ্টতি। যতঃ ল পিতৃধনগোচরত্বং 

নাপি মাতৃর্ধনগোচরত্বমতইত্যর্থঃ। নন নিবপেক্ষশ্রুতিবলাৎ পিতুরনিচ্ছয়াপি 
মাতৃরজোনিবৃতো পুত্রাণাং বিভাগঃ স্তাদতআহ ন চেচ্ছামিতি। বিভাগনিমিত্বত্বং 

বিভাগোপধায়কত্বং। অনিচ্ছয়েতি স্বারসিকেচ্ছাং বিনেত্যর্থঃ। বিভাগাভাবাদিতি । 

বিভাগন্ত দৃষ্টার্থকতয়৷ স্বারসিকেচ্ছাধীনত্বনিয়মাদিত্যর্থঃ। সত্যামপেক্ষিতায়ামিচ্ছায়াং 
কন্ত পিতুঃ পুত্রস্ত বা পিতুবেবেচ্ছাতইতি। "জীব্তি চেচ্ছতীত্যন্য়োরিচ্ছাজীবনয়োঃ 
সামানাধিকরণ্যান্নবোধার্দিতি ভাবঃ। তেন তদানীমপি বিভাগে পিতুরেব 

স্বামিত্বাৎ শ্বাতন্ত্রং ন পুত্রেচ্ছয়া বিভাগোহস্বামিত্বেনাস্বাতন্ত্যাদিত্যভিহিতং । যণথা- 

শতন্ু ন সঙগচ্ছতে ইচ্ছায়াঃ সামানাধিকরণ্যকৃতিদ্বার৷ বিভাগপ্রযোজকত্বস্ত সিদ্ধত্বেন 
তত্র কশ্তেত্যঠকাজ্ষানুদয়াৎ তত্প্রতিপাদনস্ত প্রকৃতানুপযোগিত্বাচ্চেতি দ্রষ্টব্যং। 

অতইতি। যতোবৃহস্পতিবচনন্ত ন পিতৃধনবিষয়ত্বমত ইত্যর্থঃ। একঃ কালঃ 
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হইলে মাতারই নির্ধনতা হুইয়! উঠে, একারণ রজোনিদৃত্তি হেতুক বিভাগ- 

ব্যবস্থা পিতামহাদি ধনবিষয়ে বুঝিতে হইবে । আর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেবল 
রজোনিবৃত্তি নিমিদ্ত বিভাগ সম্ভবে না,,কেনন! অনিচ্ছাতে বিভাগ হয় না, অব- 

শ্তই বিভাগের প্রতি ইচ্ছা কারণ, সুতরাং কাহ্ুর ইচ্ছাতে ভাগ হইবে এই জিজ্ঞা- 
সায় পিতার স্বত্ব নাশানস্তর পুত্রের! ধনফীর্ঘিভীগ করিবে ও মাতাব রজো- 

নিবৃত্তি হইলে পিতা জীবদ্দশায় যদি ইচ্ছা করেন তাহ! হইলেও ভাগ হয়;এই 
গৌতমবচনের অর্থে পির্তীরই ইচ্ছাক্রমে বিভাগ কর্তবা ইহা৷ নির্ণীত হইল। 
অতএব পিত! মাতাৰ অভাবে পিতামহধনের বিভাগ হইবে এই একটি কাঁল 

১৯ 1 ও 
পা সপ পপ পপ 

| ৬ | 

ডু 

০১১ শসা পি মোম 

সস সপন 



এ 
৪২ দায়ভাঁগঃ। 

স্তোপাঁদাঁনং জীবতোরগীত্যন্ত মাতৃধনগোচরত্বানুপপত্েঃ 
অন্যধনগোচরত্বমমবশ্টং বাচ্যং তেন যত্রৈব বিভাগে পিত্রোর- 
ভাঁবো নিমিতং তত্রৈব জীবতোরগীত্যপিশব্দেন জীবনস্াঁপি 

পিতামহধনবিতাগইতিশেষঃ। অথবা যতোইপত্যসস্ভাবনাভাবঃ পিতুরিচ্ছাসহকৃত- 
এব বিভাগনিমিত্বং ন তু স্বাতস্ত্েণ অতইত্যর্থঃ। একঃ কালইতি পিতুরিচ্ছাসহকৃত- 
মাতৃরজোনিবৃত্তিকালাদতিরিক্তকালইত্যর্থঃ অন্যথা মরণাদাবপ্যপত্াসম্ভাবনাঁবিরহ- 
স্তাপ্যবিশিষ্টত্বেন পিত্রোরভাবইতিপৃথকালোনাভিহিতঃ স্াদিতি ভাবঃ।' অতোহস্ত 
নোপসংহারার্থত্বং তেন বক্ষ্যমাণতম্মাদিত্যুপসংহারেণ সহ ন পৌনরক্যমিতি 
রষটব্যং।' এতেনাস্তাপ্যুপসংহারার্থত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ লিখিষ্যমাণতস্মাদিত্যুপসংহাবে 
পুনরুপসংহরতীতিচুড়ামপণিলিখনমপর্ধ্যালোচনবিজূত্তিতমিতি বোধ্যং। নন্থু পিত্রোবিতি 
সাহ্ত্যমবিবক্ষিতমেব অন্তথ! জীবর্তি পিতরি মাতুবভাবেইপি সাহিত্যাবচ্ছিন্না- 

ভাবসত্বাৎ বিভাগপ্রসঙ্গাৎ তথাঁচ ছ্বিবচনস্তাবৈয়্থ্যায় পিতুরভাবো মাতুরভাব- 
শ্চেতিঘয়ং বিভাগনিমিত্বং স্তাৎ ন তু পিতুরুপরমমাত্রং অত্রেষ্টাপত্তিমাহ পিত্রোবি- । 
তীতি। বিমাতুন্মীতৃত্বাভাবাৎ তৎসত্বে সপত্রীপুত্রাণাং বিভাগে বাধকাভাব- 
ইত্যর্থবললভ্যমাহ সোদবত্রাতৃণামিতি। কার্য্যইতি প্রশস্তইতার্থঃ অত্বএব বক্ষ্যতি 
সোহপি চ মাতরি জীবস্ত্যাং ন ধর্ধ্যইতি তথাচ মাতুরভাবো। বিভাগপ্রাশস্তযমাত্র- 

'নিমিত্তং ন তু বিভাগে পিক্রপরমানস্তরমেৰ পুব্রাণাং ধনস্বামিত্বেন বিভাগে স্বাতন্ত্রাৎ .. 

০ 

আর দ্বিতীয় বিভাঁগকাঁণ মাতার রজোনিবৃত্তি সহকৃত পিতার ইচ্ছাক্রমে বুঝিতে 

হইবে। পিতা ও মাতা এই উভয়ের' নির্দেশ হেতুক সোদর ভ্রাতৃগণের 
পিতৃধন বিভাগও মাতার মৃত্যুর পর কর্তবা, নচেৎ মাতার ধনবিভাগ মাতাব 
মৃত্যুর পর কর্তব্য, এই অভিপ্রায়ে বৃহস্পতি মাতার মৃত্যু ধরেন নাই উভয়ের 
জীবদ্ধশাতেও বিভাগ হয় একথ! মাতৃধনে ঘটে ন!, গ্ৃতরাং অন্ত ধন বিষয়ে 

বলিতে হ্টবে। অতএব যে ধন বিভাগে পিতা! 'মাতা উভয়ের মৃত্যু কারণ 

হয় সেই স্থলেই উভয়ের জীবদ্শীতে৪ এই কথা বলিয়া জীবিত বিভাগের 
৮ টি. র ... 

নিতে 
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শস্তত্বকীর্তনাৎ ন মাতুরভাবেো মাঁতৃধনে ব্যাখেয়ঃ ॥ ' এতচ্ছ 

বিস্তরেণ বাচ্যং ॥ ২৩ ॥ 
তন্মাৎ পিতাসহাদিধনস্যাঁপি পিত্রোরতাবইত্যেকো বিভাগ- 

কাঁলঃ তথা মাতুর্নিৰত্তে রজদি পিতুরিচ্ছাতইত্পেরঃ ন তু 
পিতুরিচ্ছামন্তরেণ তস্য বিভাগঃ অনীশান্তে হি জীবতোঃ তথ 

অন্বাম্যং হি ভবেদেষাং নির্দোষে পিতরি স্থিতে তথ! জীবতি 
চেচ্ছতীতি তথা পিতুরম্মত্যা দায়বিভাঁগঃ , তথা জীবতি 
পিতরি * রিকথবিভাঁগোহনুমতেঃ তদেবমাদিমনুনারদগোৌতম- 

বৌধায়নশঙ্খলিখিতাঁদিভিরবিশেষেণ জীবতি পিতরি পুক্রাণাঁং 
অনুষ্টঘ্কনায়াশচ অন্তাব্যত্বা্দিতি ভাবঃ। অন্ত উত্তবচনস্ত। মাতৃধনগৌচরতবা- 
নুপপত্তেরিতি। মাতুনির্দনত্বাপত্তেরিতিশ্বেষঃ অন্যর্ধনগোচরত্বং মাতৃধনাতিরিক্ত- 
ধনগোচরত্বং । তব্রৈবেতি। সন্গিহিতে বুদ্ধিবস্তবঙ্গা৷ ইস্তি স্তায়াঁৎ উপস্থিতবিভাগ- 
এব ন ত্বন্ুপস্থিতে বিভাগাত্তরইতি ভাবঃ। নন্থ তহি মাতৃধনবিভাগে কিং 
নিমিত্বমত্রাহ এতচ্জ্েতি। বাচ্যং মাতৃধ নবিভাগাবসরে ইতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥ 

উপসংহরতি তম্মাদিতি। বিশেষাভিধানায় পুরা ন ত্বিতি। উক্তবচনানাং 

্রশস্ততা কীর্তন হইতে পারে, নচেৎ মাতার মরণানস্তর মাতৃধনের বিভাগ 
করিবে এরপ ব্যাখ্যা কর্তব্য নহে, ইহ! বিস্তার পূর্বক পরে বলিব।॥ ২৩॥ 

এতাব্তা এই সিন্ধান্ত স্থির হইল যে, পিত। মাতার মৃত্যুর পর পিতামহাঁদি- 
ধন বিভাগের একটি কাল আর মাতাঁর বজোনিবৃত্তি হইলে পিতার ইচ্ছান্থু]| 
সারে বিভাগ হয় এইটি দ্বিতীয় বিভাগ কাল, পিতার ইচ্ছা ব্যতিরেকে বিভাগ 
হইবে না; ইহার প্রমাণ খষিবচন যথা পিতামাতাব জীবদ্দশায় পুভ্রেবা 

অপ্রভু, নির্দোষ পিত। জীবিত থাকিতে পুভ্রগণের স্বানিত্ব নাই, পিতা 
জীবিত থাকিতে যদি ইচ্ছা করেন তথা পিতার অন্ুমতি ক্রমে দায়ের 'বিভাগ 

হয়, ইত্যার্দি বচনদ্বারা ,মন, নারদ, গোতম, বৌধায়ন, শঙ্খ লিখিত প্রভৃতি 
মুনিগণ কিছুমাত্র বিশেষ না করিয়া পিতাব জীবদ্দশায় পুজ্রের সর্বধনে 
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যাবনগোচরাধযামিসয পিডরিচ্ছাবীনবিভাগস্য চ প্রতিপাদ- 

না পৈতামহাধনবিভাগকালস্য চ পৃথথগেভিরনতিধানাৎ 

পৈতামহধনগোচরত্বপ্যনীশত্বপিত্রন্থমতিবচনানাম ॥ ২৪ ॥ 
যত, যৃজ্ঞবন্ধ্যবচনং। ভূর্ধ্যা পিতামহোঁপাতা। নিবন্ধে 

দ্রব্যমেব বা। তত্র স্যাৎ সদৃশং স্বাম্যং পিতুঃ পুত্রস্য 
চোভয়োঃ। তস্য নিরবন্বিদ্বোষ্ঠোতেন গ্যোঁতিতস্তত্বতোহয়মর্থঃ 

যত্র দ্য়োত্রাত্রোজীবৎপিতৃকয়োরপ্রাপ্ডভাগয়োরেকঃ পুত্রমুৎ- 

পিতৃধনবিভাগপ্রকরণনিয়ন্ত্রিতত্বাৎ তদ্বিষয্কত্বশঙ্কামপনেতুমাহ পৈতামহেতি। তথাচ 
প্রকরণমপি সাধারণমিতি ভাবঃ। ২৪। 

পৈতামহে পিতুরেব স্বামিত্বে যা্ঞবন্ধ্যবচনবিবোঁধমপনেতুমাহ যত্তবিতি। সদৃশং 

স্বাম্যমিতি। যথা শ্রুতার্থমাদাঁ় বিরোধ বোধ্যঃ। তন্ত উক্তবচনস্ত । নিরবচ্ছোতি। 
নিরবস্থা উৎকৃষ্টা যা বিদ্ভা সৈব দিবাকর: তত্তোগ্োতেনোদয়েন গ্োতিতঃ 
প্রকাশিত ইত্যর্থঃ। গুণসিন্থুরিত্যাদৌ সিন্ধুপদার্থসামর্থাৎ যথা গুণে জলত্বং 

ব্যঙ্গ্যং তথা উদ্মোতপদার্থসামর্থযাৎ বিদ্ভায়াং দিবাকরত্বং ব্যঙ্মিতি। পুত্র- 

এবেতি ন তু মৃতপিতৃকপৌব্রশ্চ। তদর্থং মৃতপিতৃকপৌব্রস্ত প্রাপ্ত্যর্ঘং 
তখৈবেতি। এতেন মৃতপিতৃকপৌত্রাণাং বহনাঁমপি মিপিত্বিকোভাঁগঃ পিতৃ- 

ক্স্ত চাঁপরোভাগে! ন তু তেষাং প্রত্যেকং পিতৃব্যেন সহ তুল্যাংশতেতি |. 
প্রতিপাদিতং। অতএব উপকারত্বাবিশেষাদেব। পিগুদত্বাবিশেষাদিতি। 

সস পালা শা 

০ ক্লাস শপ. 

অন্বামিত্ব ও পিতার ইচ্ছাধীন বিভাগ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আর পিতামহ 
ধন বিভাগের কাল পৃথক রূপে ইহাবা না বলায় পৈতামহধনেও পৌন্রের 

অস্বামিত্ব ও পিতার অন্ুমতিক্রমে বিভাগ বুঝিতে হইবে । ২৪। 

এবিষয়ে যে যাঁজ্জবন্থ্য মুনির বচনটি বিরুদ্ধরূপ দুষ্ট হয় যথা! ভূ্ধ্যা পিতা- 
মহোপাত্তা নিবন্ধে! দ্রব্যমেব বা। তত্র স্তাৎ সদৃশং স্বাম্যং পিতুঃ পুত্রস্ত 
চোঁভয়োঃ। এই বচনের যথাশ্রুত অর্থ করিলে বিরোধ হয় বটে, কিন্ত 

82 রী 
পপ পাও পানর এল” (ক 
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পা্ভ বিনষ্টোহন্যোঁজীবতি অনস্তরং পিতা মৃতঃ, তত্র পুত্র- 
এব তদ্ধনং প্রাপ্সোত্বতিসন্নিকর্ষাৎ তদর্থং সদ্শং স্বাম্যমিতি 
বচনং। যথা পৈতাঁমহধনে পিতুঃ স্বাম্যং তখৈব তম্মিন্মতে 
তৎপুক্রাণামপি ন তত্র সন্নিকর্ষবিপ্রকর্ষাভ্যাং কোছপি বিশেষঃ 

পার্বণবিধিনা পিগুদানেন দ্বয়ৌরপি তছুপকারকত্বাবিশেষাঁ- 
দিত্যভিপ্রায়ঃ। অতএব ম্বৃতপিতৃপিতামহকঃ প্রপৌত্রোহপি 

তেন পুত্রপদং পার্ধণাধিকারিসগোত্রোপলক্ষণং পিতামহপদঞ্চ পার্বণোদ্েশ্তপিতৃ- 

ুর্ধবপুরুষপরং পিতৃপদং অংশিপূর্বপুকষধন্তপত্যপরমিতি বোধ্যং। নম্বেবং 

মৃতপিতৃকপ্রপৌন্রস্ত প্রপিতামহধনে পিতামহেন সহ্ তুল্যাধিকারঃ স্তাহুপকারা- 
বিশেষাদিতি চেন্ন তন্ত প্রপিতামহপার্বণীনিয়মাৎ “পিতামহে জীবতি তু পিতর্ষ্যেব 
সমাপয়েদিত্যাছ্যক্তেঃ।” অতোনিয়ততৎপীর্বণকৃর্ত, পিতামহস্ত তদপেক্ষয়োপকার- 

বিশেষস্ত শ্ছুটত্বাদিতি। নিরবদ্যবচনস্ত সঙ্কোচেন সামান্ততএব পৌন্রাণাং পিত্রা 
সহ পিতামহধনে তুল্যন্বামিত্থে বাধকমাহ জীবতি ত্বিতি। স্বামিত্বাবিশেষাদিতি 

ভবন্মতইতিশেষ& "তথাচ ব্যবহারবিবোধইতিভাবঃ। ইদমুপলক্ষণং। এবঞ্চেৎ 
পুত্রেচ্ছয়াপি বিভাগে প্রাপ্তে মাতুনিবৃত্তে রজসি জীবতি চেচ্ছতীতি পিতুরিচ্ছাধীন- 
বিভাগপ্রতিপাদকগ্রাগুক্তশান্ত্রবিরোধোজষ্র্যঃ ৷ অতারর্থত্বং পিতৃদ্রব্যে মৃতপিতৃক 

হুনির্মল বিদ্যারূপ দিবাকর প্রকাশে প্রকাশিত তাত্বিক অর্থ এই যে যে স্থলে 
ছুই ভ্রাতা পিত৷ বিদ্যমান থাকায় পিতামহধনে অধিকারি ন! হইয়৷ একজন 
পুত্র রাঁখিযা মরিল, আর একজন জীবিত আছে অনন্তর পিতা মরিলেন সে 
স্থলে পুত্রই নৈকট্য প্রযুক্ত সেই সমস্ত ধন প্রাপ্ত হউক না কেন, এই 
আশঙ্কায় পিতা ও পুত্র উভয়ের তুশ্য স্বামিত্ব বলা হইয়াছে অর্থাৎ যেমন 
পিতামহধনে পিতার স্বত্ব হয়, সেইরূপ পিতা স্বর্গরোহণ করিলে তত পুক্র- 
গণেরও স্বত্ব হইবে তাহাতে লম্বন্ধের নৈকট্য ও দূরত্ব ধরিয়! কৌন বিশেষ 
হইবে না; যেহেতু পিতৃব্য ও সৃতপিতৃক ভ্রাতৃপুক্র এই উভয়ের পার্বণা- 



জজ 
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অন হর 

পুক্রপৌন্রাভ্যাং মহ তুল্যাধিকারী ভবতি পিগুদত্বাবিশেষাৎ 
জীবতি তু পিতরি পুভ্রাণাং পিতামহ্ধনন্বামিত্বে সপুভ্রা পুত্র- 
ভ্রাতৃদ্য়বিভীগে তৎপুত্রাণামপি ভাগঃ স্যাৎ স্বামিত্বাবিশে- 
যাৎ। ন াপ্রক্রান্তত্বেনাতদর্থত্বং বচনস্য অনেকপিতৃকা- 
ণামেব প্রক্রমাৎ। নিবন্ধঃ কাতিক্যাং কাত্তিক্যামিদং দাস্যা- 
মীতি যন্নিবদ্ধং দ্রেব্যং ভূসাহচর্য্যাৎ দ্বিপদমভিহিতং ॥ ২৫॥ 

ভ্রাতৃপুত্রেণ সহ পিডৃবাস্ত তুল্যন্বামিত্বাবিষয়কত্বং । প্রক্রমার্দিতি। * অনেক- 

পিতৃকাণাস্ত পিতৃতোভাগকল্পনেত্যনেন অনেকপিতৃকাণামেব প্ররক্রান্তত্াদিত্যর্থঃ। 

অত্রানেকপিতৃকাণাং একপিতৃকভিন্নানাঁং ৰিভিনপিতৃকাঁণাবিত্যর্থঃ। নিবন্ধঃ 

প্রতিবর্ষং প্রতিমাসাদি বা দাতব্যত্বেন প্রতি শ্রুতবস্তরূপইতি ব্যাচষ্টে নিবন্ধইতি। 

সাহচরধ্যাদিতি। ,স্থাবরং দ্বিপদধব ফদ্যপি স্ব্মর্জিতং ইত্যাদি বক্ষ্যমাণে 
ভূদ্বিপদয়োরে কক্রিযীন্বয়াদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ 

ধিকারে পিগওদানহ্বারা৷ ধনির উপকাব করণে কিছুমাত্র বিশেষ দৃ্ হয় না এই 
বচন তাৎপর্য । অতএব পিতা ও পিতামহ মরিলে প্রপৌভ্রও পার্বণ পিও 
দাতৃত্ব প্রযুক্ত প্রপিতামহধনে পুত্র ও পৌন্রেব সহিত্ত তুল্যাধিকাঁরী হয়, কিন্ত 
পিতা জীবিত থাকিতে পুজ্রগণেব পিতামহধনে স্বামিত্ব স্বীকার কবিলে 

সপুত্রক ও অপুভ্রক ছুই ভ্রাতার পিতৃধন বিভাগস্থলে তৎপুত্রগণের অর্থাৎ | 
পোল্রদিগেরও স্বতন্ত্র পিতামহধনে ভাগ প্রাপ্তি হইযা উঠে, ইহা! ব্যবহাব 

বিরুদ্ধ। অতএব যথাশ্রুত অর্থ প্রকরণ সিদ্ধ না হওয়াতে একপিতৃক ভিন্ন 
অর্থাৎ মৃতপিতৃক ভ্রাতৃপুভ্রের সহিত পিতৃষ্যের তুল্যাধিকারিত্বরূপ বচনেব 

অর্থই প্রকরণ সিদ্ধ বোধ হইতেছে। কাত্তিকী কান্তিকী পৌর্শমানীতে এইটি 
দিব ইত্যাদি রূপে প্রতিবৎসর বা প্রতিমাসাদিতে যাহা বৃত্তিরূপে নিবদ্ধ থাকে 

তাহার নাম নিবন্ধ। ভূমির সাহচর্য প্রযুক্ত দ্বিপদ অর্থাৎ দাস দাসী, 
প্রব্যশবে বুঝায় ॥ ২৫॥ 

৷ পনির ররটিটিরিিিটিনিউিটিিইরি রি. 
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অয়ন্বা ধারেশ্বরপুরত্কতো! বচনার্ঘঃ। ইচ্ছয়| বিভাগদান- 
প্রবৃততস্য পিতুঃ পৈতামহধনে সদৃশং স্বাম্যং পুত্রৈঃ সহ ন 
তত্র সোপাজ্জিতধনইব ন্যুনাধিকবিভাগমিচ্ছাতঃ কর্তৃর্- 
তীতি। যথা বিষুঃ। . পিত৷ চেৎ পুজ্রান্ বিভজেত্স্য স্বেচ্ছা 

স্বয়মুপাতেইর্থে পৈতামহে ভূ পিতাপুভ্রয়োস্তল্যং স্বামিত্ব- 
মিদং স্বব্যক্তং যদি পিতা পুজ্রান বিভজতি তদা ম্বোপাতে- 

হর্থে ন্যুনাধিকবিভাগং স্বেচ্ছয়া পুত্রেভ্যো। দ্যা পৈতামহে 

নন্বেবং দ্রবাপদন্ত ছ্বিপদপরত্বে পৈতামহমণিমুক্তাদিদ্রব্যং পিতৃবান্তৈব স্তাৎ ন 
তথাবিধপৌত্রাদীনাং দ্রব্সামান্তপরত্বে চ ভূম্যাদীনাং পৃথগুপাদানং ব্যর্থ অথ 
গোবৃষত্যায়াৎ ভূমিনিবন্ধয়োঃ প্রাশস্ত্যার্থকেব পৃথগুপাঁদানং সাহচর্য স্তাযপর্্যবসা- 
য়িতয়৷ শাস্্তোদুর্বলত্বাদকিঞ্চিৎ করমিতি চেত্ৃথাপি উপকারিত্বাবিশেষাৎ প্রতি- 

পৌন্রং পিতৃব্যেণ সহ তুল্যাংশিত্বাপত্ত ণিষ্টাচাববিরোধইতি বিভাব্যাহ অয়ং বেতি। 
অয়ং বক্ষ্যমাণঃ 4 * তমেবাহ ইচ্ছয়েতি। উক্তার্থে মুনিস্বরসমাহ যথেতি। শ্বরসং 
প্রকাশয়তি ইদমিতি। অনত্রায়ং ভাবঃ যদ্দি বিষু্বচনে স্বেচ্ছৈৰ বিভাগপ্রযোজিকা 

ইত্যর্থকল্পনয়া স্বার্জিতে পুত্রেচ্ছা ব্যাবর্ত্যতে তা! পৈতামহে পুত্রেচ্ছয়াংপি বিভাগঃ 
8৯৮ 

অথবা ধারেশ্বর নামক পণ্ডিতরৃত উক্ত যাঁজ্ঞবন্ধ্যবচনেব অর্থ এই যে 
ইচ্ছাপূর্ববক বিভাগদানে প্রবৃত্ত পিভার পুত্রগণের সহিত পিতামহধনে তুল্য 

স্বামিত্ব অর্থাৎ পুত্রদের সহিত &পতৃকধনে স্বোপার্জিতধনের স্তায় স্বেচ্ছাক্রমে 
ন্যনাধিক বিভাগ করিতে পিতা পারেন নাঁ। যথা বিষ্্বচন, পিতা যদি 
পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়৷ দিতে চাহেন তাভা হইলে স্বোপার্জিতধনে পিতার 
ন্বেচ্ছাই নিয়ামিকা) কিন্তু পিতামহধনে পিতা পুত্র উভয়ের তুল্য স্থামিত্ব, 
ইহাতে ম্থবাক্ত হইল যে যদি পিতা পুত্রদিগকে বিভক্ত করিয়৷ দেন তাহা 
হইলে স্বোপাঞ্জিতধনে পুত্রদিগকে আপন ইচ্ছাক্রমে কোন পুত্রকে অধিক 
রঃ র 
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৪৮ রিনি 

তু নান 'যম্মাৎ তত্র তুল্যং স্বামিত্ং ন পুনঃ পিতুঃ স্বচ্ছন্দ- 

বৃত্তিতা। অতঃ পিতাপুভ্রয়োঃ পৈতামহধনে সমবিভাগার্থং 

সদৃশ্বং স্বাম্যমিতিবচনং পুত্রাণাং বা! বিভাগস্বাতন্্া মিতি 
মতদ্বয়মপি হেঁয়ং এবমেবাঁপরমপি বচনং ব্যাখ্যেয়ং ॥ ২৬ ॥ 

চি ০০৮ এক পপ 

প্রসজ্যেত তচ্চ ন সম্ভবতি স্বার্জিতে পুত্রাণাং স্বামিত্বাভাবেন তেযামিচ্ছয়! বিভাগা- 

প্রসক্তেঃ বচনবৈফল্যাঁৎ জীবতি চেক্ছতীতি প্রাগুক্তেন বিরোধশ্চ স্তাঁৎ অতঃ 

স্বোপাত্রেহর্থে স্বেচ্ছ! ন্যুনাধিকবিভাগপ্রযোজিকেত্যেবার্থঃ। এবঙ সতি ব্যব- 
চ্ছেদবোধকতুশব্বলাৎ স্বেচ্ছায়াঃ পৈতামহে নযনাধিকবিভাগপ্রযোজকত্বব্যবচ্ছেদএব 

লভ্যতে ইত্যেতদেবাহ্ যদীতি। নৈতৎ ন স্বেচ্ছয়৷ ননাধিকবিভাগদানং ন 

পুনরিতি স্বচ্ছনবৃত্তিতা ন্নাধিকবিভাগনানাধিকারিতা। তথা চোক্তার্থে তুল্যং 
স্বামিত্বমিতি লাক্ষণিকঃ প্রয়োগঃ লক্ষণ! চেয়ং উক্তযুক্তিপ্রাপ্তা ন দৃষণাবহেতি 
ভাবঃ। অতইতি। যত উক্তার্থপরতবোপপত্তিরত ইতার্থঃ। মতদ্বয়মিতি। 

মিতাক্ষরাক্রৎপ্রভৃভীনামিতি শেষঃ। হেয়মিতি সমবিভাগ* *পশ্চান্লিরসনীরঃ 
পুত্রেচ্ছয়া বিভাগ নিরস্তএবেতি ভাবঃ। এবমেব পিতামহধনে পৌত্রাণাং 
পিতৃক্ৃতবিষমবিভাগনিষেধপরতয়ৈব। ভাগদ্ধয়মিতি জীবদ্ধিভাগে তু পিতা 
গৃহ্ীতাংশদয়ং স্বয়মিত্যাদিবচনে ভাগঘয়স্ত বক্ষ্যমাণত্থাৎ সিদ্ধবন্ির্দেশঃ ॥ ২৬॥ 

স্পীশি শা পি পপ শিশল্দা শিস িল পাপ মপাসাপালপ  প াপপ 

কোন পুত্রকে নান বিভাঁগ করিয়! দিতে পাবেন, কিন্তু পিতামহধনে তাহ! 
ঘটে না। যেহেতু পিতা পুল্রেব তুল্য স্বামিত্ব বিধায় পৈতৃকধনে পিতার 

স্বেচ্ছাচারিতা নাই। অতএব পিতামহধনে তুল্য স্বামিত্বের বচন দেখিয়! 
কেছ বলেন পিতাম্হধনে পিতা, পুজ্রের সমানভাগ হইবে, কেহ বলেন 
পিতার ইচ্ছা না থাকিলেও পুত্রের ইচ্ছাক্রমে ভাগ হইবে, এই ছুই মতই 
অগ্রাহ জানিবে। এইরূপে আর আর বিরুদ্ধবচনের ব্যাখ্যা করিতে 
হইবে ॥ ২৬॥ 

ঠা. ___ _ _____ গ্্ী 



শপ সপপ্পপ* পপ পম পপ উপ. 

অতঃ (তামহাদিধনে পিতুর্ভাগন্বয়ং পিতুরিচ্ছগতএব 
বিভাগে ন পুজেচ্ছয়েতি সিদ্ধং। যচ্চ মন্ুবিষ্ণ।. পৈতৃকস্ত 
পিতা! দ্রবামনবাপ্তং যদাপ্নয়াৎ। ন তপু ভ্রৈর্ভজেৎ সার্ধমকধমঃ 
স্বয়মজ্লজিতং। স্থার্জিতত্বেন হেতুনা৷ নাকামে। 'বিভজেদিতি 
বদন্তো। স্বয়মনজিতে পৈতামহধনে পিতুরনিচ্ছয়াপি পুক্রাণাং 

স্পেস শপ স্পা এ লস রস সস 

পিতুরিচ্ছাত ইতি । জীবতি চেচ্ছতীতি প্রাগুক্তেবিতি ভাঝ। ন পুত্রেচ্ছয়েত্যত্র 

বচনাস্তববিবোধমপনেতুমাশঙ্কতে যচ্চেতি। পৈতৃকং অন্ঠৈর্পহৃতং অনবাপ্তং অংশ্যত্ত- 

রৈরনুদ্ধ তং অবাপ্ন,য়াৎ স্বয়মেবাহরেদিতি ব্দন্তৌ মনুবিষণুইত্যন্থযঃ। নন কামনাং 

বিন! কথং বিভাগঃ বিভাগকৃতেঃ কামনাসাধাত্বাদত আহ অস্বেচ্ছাতইতি। অস্বারসি- 
কেচ্ছাতঃ প্রত্যবায়ভয়মাত্রজনিতেচ্ছাতএবেত্যর্থঃ। এবঞ্ প্রকারাস্তরেণ জীবনক্ষমেষু 

স্বোদ্ধ ততৃম্যাদ্যংশাদানে ন প্রত্যবায়ঃ অনুষ্ধতে শনানাধিকদানন্তৈব নিষিদ্বত্বা্দিতি 
বোধ্যং। জ্ঞাপয়তইতি জীবতি চেচ্ছতীত প্রীগুক্তবিরোধাদিতিভাবঃ। পিত্রনঞ্জিতে 
পিত্রনুদ্ধৃতে। স্থাম্যং ম্বাতত্্যং। তদেব বিবৃণোতি নযনাধিকেতি। পিতামহ- 
শ্রতেরিতি। গ্সিতৃস্থাববাদৌ পিতামহপ্রতুত্বগ্তাপ্রসক্তেবিতি ভাবঃ। পুনঃ 

সর্বন্তেতি। বিভক্তিবচনভেদাৎ মণ্যাদীনাং বিশেষণত্বাসম্তবেন পুথগুপাদানস্ত 

সুবর্ণাদিত্রব্যাস্তব প্রাপ্তযর্থত্বাদ্িতি ভাবঃ। ন চৈবং সর্ধন্তেত্যনেনৈব সিদ্ধ 

এতাবত৷ পিতামহাদিধনে পিতার ছুই ভাগ প্রাপ্য এবং পিতার ইচ্ছাতেই 
ভাগ হইবে পুভ্রের ইচ্ছাতে নহে ইহ সিদ্ধ হইল। আর যে পৈতৃক দ্রব্য অন্ত 
কর্তৃক হৃত হইলে পর অন্ত কোন স্বংশী উদ্ধার না করিলে যদি উহ! পিতা উদ্ধার 
কবেন তাহ হইলে শ্রীধন স্বোপাঞ্জিতরূপে গণ্য, স্থতরাঃ এ উন্ধত ধন অনিচ্ছ 
হইলে পিত। পুত্রদের সঙ্গে ভাগ করিবেন ন1, এই বলায় পিতৃকর্তৃক অ্থদ্বত 
পিতামহধনে তাহার অনিচ্ছাতেও পুভ্রগণেৰ বিভাগ যদ্দিও প্রকাবাস্তবে মন্ধু 
ও বিষু। দরশাইতেছেন বটে তত্রাপি তাহাব মীমাংসা এই যে বিভাগদানে 
প্রবৃত্ত পিতা পূর্বোক্ত স্বেপাঞ্জিত পিতামহ ধন অনিচ্ছু হইলে ভাগ কবিবেন ূ 
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বিভাগং দর্শয়তস্তত্রাপি বিভাগদানপ্রবৃত্তঃ পিতা পিতামহুধনং 

স্বাজিতং মাকাঁমোবিভজেৎ অন্যৎ পুনরকামোইপি বিভজেদি- 
ত্যন্েচ্ছাতিএবেতর্থঃ ॥ ন পুনঃ পুন্রেচ্ছয়। বিভাগং জ্ঞাপয়তঃ 
মণিমুক্তাদৌ" তু পুনঃ পৈতামহে পিত্রনর্জিতেহপি স্বার্িত 

ইব পিতুরেব স্বাম্ং ন্যনাধিকবিভাঁগদানার্হত্বং । তথ! 
যাঁজ্ববন্ধ্যঃ | মণিমুক্তাপ্রবালানাং সর্বস্যৈব পিতা প্রভূঃ | 
স্থাবরস্য তু সর্ববস্য ন পিতা ন পিতামহঃ। পিতামহশ্রতেস্ত- 

দ্ধনবিষয়কং বচনং। মণিঘুক্তাছ্যপাদায় পুনঃ সর্বস্যেত্যুপা- 
দাঁনাৎ সর্ব্বেষাং ভূম্যাদিব্যতিরিক্তানাং দানাদিতু পিতুঃ 

মণ্যাদীনাং পৃথগুপাঁদানবৈরর্থ্যং এতস্তোপলক্ষণত্বাৎ স্ুবর্ণাদিযু কন্ত প্রভূত্বমিতি 
জিজ্ঞাসায়া৷ অপি নিবর্ভ্যত্বাৎ গোবুষস্তায়াদ। পৃথগুক্তিরিতি। পোষ্যবর্গন্তেতি। স 

চ পিতা মাতা গুরুর্ভীর্যযা প্রজা! দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ। অভ্যাগতোহতিথিশ্চৈৰ 

পোঁ্যবর্গ উদ্াহতইভি মন্ুনৈবোক্তঃ। আনর্থক্যাপত্তেরিতি ॥, অন্নস্তাপি দান- 
| নিষেধে সর্বন্তেত্যন্ত বৈযর্থ্যাপত্তেরিত্যর্থঃ| গ্থাবরগ্রহণাদিতি। ত্রয়াণাং যুগ- 
| নদ্ধবাহিত্বার্দিতি ভাবঃ॥ নস নিবন্ধদিপদয়োঃ কথং স্থাবরগ্রহণাঁৎ সিদ্ধিঃ তয়োঃ 

শ্থাবরপদার্থত্বাভাবাৎ অতআহ দণ্ডেতি। তথাচাপদার্থদ্বেংপি ন্তায়াদেব তৎ- 

না। অন্ত পৈতৃক ধন অনিচ্ছাতেও ভাগ করিবেন, ইছার তাৎপর্ধ্য প্রত্যবায় 
ভয় মাত্র জনিত ইচ্ছানুসারে বিভাগের বর্তব্যতা ; নচেৎ পিতা জীবিত 
থাকিতে পুত্রের ইচ্ছাক্রমে বিভাগ দশিত হইতেছে না। আর মণি মুক্তা 
প্রবালাদি অস্থাবর -পৈতামহধন পিতা স্বোপাজ্জিতধনের ন্যায় নুযনাধিক 

বিভাঁগ্ন করিয়৷ দিতে পারেন, যথ! যাক্ঞবন্ধ্যবচন, মণি মুক্তা! প্রবাল সুবর্ণ রৌপ্য 
প্রভৃতি সমস্ত অস্থাবরধনে পিতার প্রতৃত্ব কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি সকলের প্রতি 

পিতা কিংবা পিতামহের প্রতৃত্ব থাকে না । এই বচনে পিতামহ পদ থাকায় 
তন্ধনবিষয়েতেই এই ব্যবস্থা । 

্ 
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প্রভৃত্বং ন স্থাবরনিবন্ধন্রব্যাণাং। তন্রাপি সর্ববদ্যেত্যুপাদাঁ- 
না সর্বস্য কুটুন্ববর্ভনহেতোর্দীনাদিনিষেধঃ কুটুন্বস্যাবশ্যং 
ভরণীয়ত্বাৎ। যথা মনুঃ। ভরণং পৌঁষ্যবর্গস্য প্রশত্তং সুর্গ 
সাধনং। নরকং গীড়নে চাস্য তম্মাদ্ঘত্বেন তং ভরেৎ। 
অল্পস্য তু কুটুন্ববর্তভনাবিরোধিনে! ন দানাদিনিষেধঃ সর্বব- 
স্যেত্যানর্থক্যাপত্তেঃ। স্থাবরগ্রহণাৎ নিবন্ধদ্বিপদয়োর্দগা- 
পুপন্যায়াৎ দাঁনাদিনিষেধসিদ্ধিঃ । যদি পুন সর্ববস্থাবরাদি- 

সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। স চন্ভাঁয়ো যথা দণ্ডবিদ্ধাপুপানাং দণ্ডানয়নাদবশ্তমানয়নং তথা 

যুগনদ্ধবাহিত্বাৎ একন্ত গ্রহণাদপরয়োরপি সিদ্ধিরিতি কেচিদাহঃ। বস্ত তস্ত 

একত্র স্থাপিতয়োর্দগাপুপয়োর্যদ! পুগো! নীস্তি দৃগুদ্বমুষিকৈর্ভক্ষিতো। বর্ততে তত্র 
যথা মুষিকম্ত হুক্ষরদণ্ডভক্ষণসিঘ্বৌ তৎসহচরিতাপুপভক্ষণদপি সিধ্যতি তথৈকন্তা- 
প্রভৃত্বে সিদ্ধে যুগনদ্ধবাহিত্বাদপবয়োবপ্যপ্রভূত্বং সিধ্যতীতি সমুদায়ার্থঃ॥ হ্ায়- 

মূলকত্বাৎ প্রাফ়িকিত্বেনান্থাপ্যাহ দ্দি পুনরিতি। কুটুন্ববর্তনরূপস্ত হেতোর- 

বিশেষাদিত্যাশয়ঃ | অর্থাৎ কুটুবন্তাবশ্যং ভর্তব্যত্বরূপাৎ। এবঞ যত্র ভূম্যাঁদিকং 

1... মণিমুক্তাদি ধরিয়া পুনর্বার সর্ব পদ প্রয়োগ করায় ভূমি নিবন্ধ ও ঘিপঁদ 

ব্যতিরিজ্ত সমস্ত অন্থাবব পিতামহধনের দানাদিতে পিতার প্রভূত্ব আছে 

স্থাবর নিবন্ধ ও ঘিপদ দানাদিতে প্রতূত্ব নাই। তত্রাপি সর্ব পদ প্রয়োগ 
থাকায় সকল অর্থাৎ পৌম্যবর্গের, পোষণোপযুক্ত স্থাবরাদির দানাদি নিষেধ 
যেহেতু পোল্যবর্গের পোষণ অবশ্ঠ কর্তব্য যথা মনু, পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণ 

স্বর্গের সাধন প্রশস্ত কম্ম, তাহাদের পীড়ন করিলে নরক হয়, এজন্য যন্বপূর্বরক 
পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণ করিবে। পোব্যবর্গের পোষণের হানি না হয় 

এমন স্থলে অল্পপরিমাণে পিতামহের স্থাবর সম্পত্তির দানাদি নিষিদ্ধ নহে, 
অন্যথা সর্বপদ প্রয়োগ বৃথ! হয়, স্থাবর সম্পত্তিব গ্রহণাধীন নিবন্ধ ও দ্বিপদের 

টা). ল______________ সে 
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সি 

বিক্রয়মন্তরেণ কুটুন্ববর্তনমেব ন ভবতি তদা সর্ববস্যাপি বিক্র- 
য়ণীদিকমর্থাৎ সিধ্যতি। সর্বত এবাজআানং গোপায়ীতেতি 

বচ্নাৎ ॥ ২৭ ॥ 

ন চ স্থাঁবরস্য সমস্তস্য গৌঁত্রসাধারণস্য চ। নৈকঃ কৃর্য্যাৎ 
ক্রয়ং দানং পরস্পরমতং বিনা । বিভক্ত অবিভক্তা বা 

সপিগাঁঃ স্থাবরে সমাঃ। একোহানীশঃ সর্বত্র দানাধমনবি- 

ক্রয়ে । এতধ্যাসবচনদ্ধয়েন একস্য বিক্রয়াদ্যনধিকারইতি 

বাচ্যং যথেউবিনিয়োগাহত্বলক্ষণস্য স্বত্বস্য দ্রব্যাস্তর ইবাত্রাপ্য- 

নান্তি মণ্যাদিরেবান্তি তত্র ন সর্ধব্যয়ে প্রতৃত্বং হেতোরবিশেষাৎ তৎ গ্রভুত্ব- 

বচনস্ত,ভয়সত্তাববিষয়মিতি দ্রষটব্যং | সর্ববতইতি । তথাচ পোষ্যবর্থসেবাত্মনোহপি 

রকষর্থ কৃতঃ সর্বববিক্রয়ঃ কুটুন্ববিরোধেহপি সিধ্যতীতি দ্রষ্টব্যং ॥২৭।॥ 

অত্র দায়াদান্ুমতিং বিনা ন দানসিদ্ধিঃ কুতমপি দাঁনং দানাভাসতয়। নিবর্ত- 

নীয়মিতি চণ্ডেশ্বরমতমপাকর্ং শঙ্কতে ন চেতি। ক্রয়ং বিক্রয়ং। বিভক্তা 

অবিভক্ত বেতি। তথাচ স্থাবরস্তেতি বচনস্তাবিভক্তস্থাবরঘনাত্রবিষয়কত্বং ন 

সম্ভবভীতি ভাবঃ। ন চ বিভক্তপদং দ্রব্যান্তরবিভক্তপরং স্থাবরপদঞ্াাবিভক্ত- 

ছি নিতে _দ্ণ্ডাপুপন্তায়ে ফলে ফলে ঘটিয়া উঠে। যদ্দি পৈতামহু সমগ্র |: 

স্থাবরাদি বিক্রয় বাতিরেকে পোষ্যৰর্ণের জীবিক নির্বাহ না হয়, তবে 
আবশ্তকতা প্রযুক্ত সমস্ত স্থাবরাদির বিক্রয় সিদ্ধ হয়। আর গোষ্যবর্গের 

নায় আত্মপোষণের নিতান্ত আবশ্তকতা* হেতু আত্মরক্ষার্থ সর্বন্থ বিক্রয় 

পোব্যবর্গের পীড়ন হইলেও সিদ্ধ হয়, ইহার প্রমাণ সর্বপ্রযত্ধে আত্মরক্ষা 
করিবে ॥ ২৭ ॥ 

বদি বল বিভক্ত স্থাবর সম্পত্তি ও অবিভক্ত সাধারণ দ্রব্য একজন পরস্পরের 

মত ভিন্ন বিক্রয় কিংবা দান করিতে পাবে না। বিভক্তই বা অবিভক্তই 

হউক সকল সপিগজ্ঞাতিবর্গ স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে সমান এজন্য একজন অন্তের 

সপ পপ পে আর সপ সস রস. পা ০ 



দায়ভাঁগঃ | নিন 

বিশেষা ব্যাসবচনস্ত ' স্বামিত্বেন দুর ত্তপুরুষগোঁচরবিক্রয়ন- : 

দাঁনাদিনা কুটুম্ববিরোধাৎ অধর্মভাগিতাজ্ঞাপনার্থং নিষেধ- 
রূপং ন তু বিক্রয়াদ্যনিষ্পত্যর্থং | এবঞ স্থাবরং দ্বিপদঞ্চেব ূ 
যদ্যপি স্বয়মর্জিজিতং | অসম্ভ,য় স্থৃতান্ সর্ববান্ন দানং ন চ 
বিক্রয়, ইত্যেবমাদিকং তদপ্যেবমেব বর্ণনীয়ং। তথাঁহি কর্ত- 
ব্যপদমবশ্যমত্রাধ্যাহার্য্যং তেন দানবিক্রয়কর্তব্যতানিষেধাৎ 
তৎকরণাৎ বিধ্যতিত্রমোভবতি ন তু দানাদঘনিষ্পভিঃ বচন 

স্থাবরপরং অতো! নান্গুপপত্তিরিতি বাচ্যং ॥ তথাসতি একন্তাস্বাম্যাদনধিকা রস্তয 

দ্রব্যান্তরেইপ্যবিশিষ্টত্বাৎ স্থাবরোপাদানবৈয়র্ঘ্যাপত্তেরতো৷ বিভক্ত স্থাবরে বাচনি- 
কোঁহয়ং নিষেধে! ন যৌক্তিকইতি। অবিভক্তাবেতি বাশব্ধ ইবার্থে বাস্তাদধি- 
কল্লোপময়োরেবার্থে চ সমুচ্চয়ে ইতি বিক্বোক্তেঃ | অত্র স্থাবরে। তথাচ 

বিভক্তন্তেবাবিভক্তস্থাবরস্াঁপি স্বামিকতদানাি সিধ্যত্যেব অক্ষপাতাদিনা পশ্চা- 

দংশপরিচয়সম্ভবাদিতি ভাবঃ। যদ্যপি স্বয়মঞ্জিতমিতি। স্বয়মজ্জিতং দ্বিবিধং 
পৈতামহমন্তেন হতং পশ্চাত্তহদ্বতং স্বয়মাইজ্জিতং অবিশেষাত্বহ্ভয়মপীতযর্থঃ। 
নিষেধরূপত্বে হেতুমাহ তথাহীতি। অবশ্ত্িতি। ন চ সিধ্যতি সম্ভবতীত্যেবং 

কুতো নাধ্যাহিয়তে তথাত্বে জ্ান্তেন সহ সমানকর্তৃকত্বানুপপত্তিরিতি তাবঃ। 
1 অথাহয়ং দানবিক্রয়নিষেধে। নাদৃষ্টার্থকঃ কিন্তু স্বত্বধবংসান্থৎপত্তিরূপদৃষ্টপ্রয়োজনকঃ 

অনুমতি ব্যতিরেকে স্থাবরের দান বন্ধক ব৷ বিক্রয় সর্বত্র অপ্রভু। এই ছুটি 
বেদব্যাসের . বচন দ্বারা একের বিক্রয়াদিতে অধিকার নাই ইহ! বন্তবা নহে, 
যথেষ্ট বিনিয়োগার্হত্বরূপ স্বত্ব ভ্রব্যাস্তরের ন্তায় স্থাবর সম্পত্তিতেও নিবিবিশেষ, 

সুতরাং বিভক্ত ও অবিভক্ত স্থাবর বস্তর স্বামিকৃত বিক্রয় অন্টের অন্্মতি 
না থাকিলেও অবশ্ত সিদ্ধ হইবে। তবে যে ব্যাসবচন ছারা নিষেধ দৃষ্ট হয়, 

তাহাতে স্থামিত্ব প্রযুক্ত দুর্বৃত্ত লোকের নিকট বিক্রয় অথব৷ দ্বান করিলে 
আত্মীয় লোকের পীড়নজন্য অধর্শভাগী হইতে হয় এইমাত্র বোধ হইতেছে, 

ঙ ০০০৬০ শপ ৮০০০ ০০তহএধ০-০এ- তগএএস 



৫৪ ' দায়ভাগঃ। 

শতেনাপি'বস্তনোহিনাথাকরণাঁশজেঃ | অতএব নারদ? / যদে- 
কজাতা৷ বহবঃ পৃথগ্বন্াঃ পৃথকৃক্রিয়াঃ। পুথকর্শগুণেপেতা 
ন্. চেতকার্য্যেতু সম্মতাঃ | ন্বভাগান্ যদি দছ্যান্তে বিক্রীগীয়ু- 
রখাপি বা।" কুযুর্যর্যথেউং তৎসর্ধবমীশান্তে স্যধনস্য বৈ ॥ ২৮ ॥ 

ৃষ্টার্থতবসস্ভবেহদৃষ্ার্ঘত্বকল্পনায়া৷ অন্তায্যত্বাৎ ইঞ্থঞ্চ বিশিষাস্থাবরদানাদৌ দায়াদান- 
মতেরপি সহকারিক্তা কল্লাত ইতি। মৈবং কণগ্তকারণাদেব স্থাম্যাৎ দানাদি- 
নির্বাহেংতিরিক্তকারণকল্পনে গৌরবাৎ অতএবাদৃষ্টকল্পনাঘপি ন দৃষণাবহা 
প্রামাণিকত্বাদিতি। অতএবেতি। যতো দানাদিনিষ্পত্তিরতএবেত্যর্থঃ। এক- 
জাতাইতি। ধর্ম্োহশৌচং দশঘাশরাত্রাদি। ক্রিয়া যাজনপালনাদি। কর্ম তপঃ 
শৌর্যাদি। গুণো মৃহ্ত্চণ্ত্বাদিঃ |, তথাঁচ বিভিরজাতীয়মাতৃকা ইত্যার্থঃ। 
কার্য্যেযু একৈকক্রিয়মাণদানাদিধু ন সম্মতাঃ। যদি দছ্যরিতি। সঙ ্গোচর- 
দানাদিবিষয়োহয়ং নিষেধস্ত ছুর্ব ত্তগৌচরইতি বিভাবাং। কুযুর্ণরিতি। তথ 
চাসম্মত্যাপি দানাদি সিধ্যতীতি ক্ুটমুক্তমিতি। ইথধ  স্থাববাদাবনা'পদি 

নচেৎ বিক্রয়াদি অসিদ্ধ হইবে না। এবং স্থাবর ধন ও দ্বিপ্ যদিও স্বোপাজ্জিত 
হয়, তথাপি সম্তান সম্ভতির অনুমতি না লইয়া দান বিক্রয় হয় না ইত্যাদি |" 
বচনের শীমাংসাঁও এরূপ করিতে হইবে, অর্থাৎ উত্ত বচনে একটি কর্তব্য পদ 
অবস্ত উহ্ করিতে হইবে, তাহাতে দান বিক্রয়ের কর্তব্যতা নিষেধে তদাটরণে 
বিধ্যতিক্রম দোঁষ মাত্র, অর্থাৎ অধর্্ম হয়; কিন্তু দান বিক্রয়াদি অসি 
হইবে না। শত শত বচন থাকিলেও স্বামিত্বরূপ বস্ততত্বের কদ্মাচ অন্তথ! করণ 
হইতে পারে না। অতএব নারদবচন যথ! যদি এক জনের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় 
বস্ত্রীতে বছ পুর জন্মে তাঁহাদের অশৌচধর্শ পৃথক্, পৃথক, তপন্তাদি কর্ম 
পৃথক ও গুণ পৃথক। যদি তাহার! সকল কর্ধে পরস্পর সম্মত না হয় তবে 
স্ব স্ব ভাগ যদি দান করে কিংবা বিক্রয় করে তাহা সমস্তই ইচ্ছান্ুসারে করিতে 

রা ৯২০৩০ 
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প্রকৃতমনুসরামঃ |! তদেবমুক্তপ্রবন্ধেন পিতাশহাঁদিধনে 

পিতাপুভ্রয়োঃ সমভাগবিধানানুপপভেঃ পুভ্রাগাং বিভাগ- 
স্বাতন্ত্যপ্রতিপতিপরত্বাভাবাচ্চ জনকেচ্ছাঁধীনন্থ্যনাধিকবিভাঁগ- 
নিরাকরণার্থং ম্বুতপিতৃকস্য ভ্রাতুঃ পুত্রস্য পিতৃব্যেণ সহ তুল্যা- 

ধিকারার্থং বা বচনং। এবঞ্চ পিতামহধনস্যাপি পিতুরিচ্ছ- 
য়ৈব বিভাগঃ কার্ধ্যঃ কিন্তু মাঁতুনিরত্ে রজসীতি বিশেষঃ 
স্বোপাত্তে তু রজোনিরৃতিমন্তরেণাঁপি, পিতুরর্ধমিতি তু উভয়- 

সর্বদানবিক্রয়নিষেধোহয়ং মণ্যাদ্যপেক্ষয়া বিশেষে! বোধ্যঃ। এতন্ত ম্বাজ্জিত- 
| বিষয়ত্বে তু বচনবৈরর্ধ্যাপাতাদিতি ॥২৮॥ 

প্রকুতমিতি। ন পিতাষহধনে পিত্রা সহ তুল্যাংশিত্বং ন বা ।পোত্রেচ্ছয়া 
ৰ বিভাগ ইতি প্ররৃতমিত্যর্থঃ। এতদেব “বিশিম্তব্যবস্থাপনেনানুসরাম ইত্র্থঃ। 
৷ ব্যবস্থাপিতবচনার্থমুপসংহরতি তদেবমিতি । সমবিভাগানুপপতের্বক্ষামাণহেতোঃ 

৷ পুক্রাণাং চেত্যাহ্যক্তহেতোরুক্কপ্রবন্ধেন জনকেচ্ছা ধীনেত্যাদ্যর্থবচনেনেত্যর্থঃ। 
। মৃতপিতৃকন্তেতি ।' 'বাকারোহিনাস্থায়াং অন্তথ! ভূমিনিবন্ধনাদাবেব পিতৃব্েণ সহ 
| তুল্যাংশিতা স্তাৎ মণিমুক্তাদিদ্রব্যাস্তবঞ্চ সর্বং পিতৃব্যান্তৈব শ্তাদিতি তত্মান্ানা- 

ধিকবিভাগনিরাকারণার্থমিতি পূর্ব্বকল্নএব সাধীয়ানিতি। এবঞ্চ পুত্রাণাং 
| বিভাগস্বাতন্ত্রাভাবাচ্চ। পিতামহধনবিভাগকালমুপসংহরতি তেনেতি। কালদ- 

মিভি। মরণাদিন! পিতৃম্বত্বাপগমঃ নিবৃত্তে মাতৃরজসি পিতুরিচ্ছেতি কালদয়- 
মিতার্থঃ। বস্ততস্ত পৈভামহে স্বাজ্জিতে বা পিতৃস্বত্বাপগমকাল একএব বিভাগন্ত 

পারে, যেহেতু তাহার! স্ব স্ব ধনের নিশ্চিতই প্রতু। ম্থতরাং অন্তের অনুমতি 
ব্যতিরেকেও অন্যের দানাদি সিদ্ধ হয় ইহা! স্পষ্ট হইল ॥২৮॥ 

এক্ষণে প্রকৃত বিষয় অনুদরণ করি অর্থাৎ ইহাতে পিতামহধন বিষয়ে 
পরিষ্কত ব্যবস্থা স্থির হইবে। এতাবতা পূর্বোক্ত বিচার প্রবন্ধ হবার পিতামহের 
ধনে পিতা ও পুত্রের সমভাগ বচন ও যুক্তি বিরুদ্ধ এবং পুত্রের ইচ্ছান্থুসারে 

ই]. ___________ পট মিনা 
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্রাপ্যবিশিষ্উং। তেন পৈতামহধনেইপি কালদয়ং। তত্র যদ! 
পিতৈবেচ্ছাতঃ পুভ্রান্ বিভজতি তদা পৈতামহধনাত ভাগঘয়ং 

স্বন্ং গৃহ্বীয়াং। জীবদ্বিভাগে তু পিত! গৃহীতাংশদ্য়ং স্বয়- 

মিতি বৃহুম্পতিনা, দ্বাবংশৌ প্রতিপদ্যেতে বিভজন্নাত্মনঃ 

পিতেতি নারদেন চাবিশেষেণ প্রতিপাদনাৎ ॥ ২৯ ॥ 
কিঞ্চ ইতোইপি পিতামহ্ধনাৎ পিতুর্ভাগয়ং জ্যেষ্ঠস্য বিংশ 

উদ্ধারঃ সর্ববদ্রন্যাচ্চ যদ্ধরং। ততোহর্ধং মধ্যমস্য স্যাতরীয়ন্ত ৷ 
যবীয়সঃ। তথা ॥ এবং সমুদ্ধতোদ্ধারে সমানংশান্ প্রকল্প- 
য়েখ। উদ্ধারেহনুদ্ধতে ত্ব্ষোমিয়ং স্যাদংশকল্পনা । একা- 
ধিকং হরেজ্দ্যেষ্ঠঃ পুজ্রোহ্ব্যর্ধং ততোহনুজঃ | অংশমংশং যবী- 

বিশেষস্ত পিতামহধনবিভাগে মাতৃরজোনিবৃত্তিকালস্ত সহকারিত্বমিতি বোধ্যং। 

পিভৃকৃতবিভাগেহপি তন্তেপেক্ষয় পুত্রাণাং শ্বাংশে ম্বত্বাবগমাৎ অন্তথ! পিতৃস্বত্থে 

বিদ্যমানে পুত্রাণাং প্রাগুৎপন্ন ম্বত্বাভাবাৎ তদ্ধনে দায়ত্বন্ত ঝিভুগন্ত চানুপপত্তে- 

রিতি ভাব্যং। মন্ুবচনে পিতামহপদাশ্রবণাৎ কথং তদ্ধনবিষয়ত্বমতআহ্ অবি- 

শেষেণেতি। স্বান্জিতধনং পিতানহধনং ব! বিশেষতোহমুপাদায়েত্যর্থঃ তথাচ 
স্বাঙ্জিতধনবিষন্নত্বে বিষ্টুবচনবিরোধাৎ পিতামহধনবিষযত্বমেবান্ত বচনন্তেতি |. 
ভাবঃ। নম ভূর্যোত্যাদিবচনবিরোধাৎ পিভৃধনবিষয়ত্বমেব কুতো ন শ্যাৎ তথাচ 

বিভাগের সমাধানও হইতে পারে না, পিতার ইচ্ছাতেই বিভাগ হইবে। কিন্ত 
ন্যুনাধিক বিভাগের নিষেধ অথবা পিতৃহীন ভ্রাতৃপুজ্রের পিতৃব্যের সহিত 

তুল্যাধিকার গ্রতিপার্দক যাজ্জবন্কামুনির বচন। পিতামহধনের বিভাগ পিতার 
ইচ্ছাক্রমেই বটে কিন্তু মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলে হুইবে না এই মাত্র বিশেষ । 
পরন্ত স্বোপার্জিতধনে রছোনিবৃত্তির অপেক্ষা নাই। মরণাদি নিবন্ধন পিতার 
স্বত্বনাশ কি পিভৃধন কি পিতামহ ধন সর্বত্রই সমান কোন বিশেষ নাই। 
অতএব পিতামহধনবিভাগেবও ছুইটি কাল। (কিন্তু দায়ভাগের টীকাকার 

নি 
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্লংসইতি র্সোব্যবনিতিঃ | বিরাজ সর্ধবদ্রেধ্যবরসহি- 
তবিংশতদদ্ধতত্রীয়োদ্ধার৷ দর্শিতাঃ তথা একাংশাধিকার্দাং- 
শীধিকচতুর্থভাগাধিকভাগাঁঃ প্রতিপাঁদিতাঃ। গৌতমেনর 
বিংশতিভাগো জ্ঞেষ্টস্য মিখুনমুভয়তোদদ্যুক্তোরখে! গো- 

০০০ সে ০8৫০০৮০৯০1৫ বা পরা সপ সপ রর ৯, শপ আপ অর শপ শা পেপসি পাপ বা সা পাপ শা 

সৃতি পিতামহধনে পিতাপুন্রয়োস্তব্যাংশিতৈব যুক্তেতি চেন্ন বিষ্ুবচনবিরোধস্ত 
জাগবকত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ 

বচনমুক্ত।! যুক্তিমপ্যাহ কিঞ্চেভি। অথবা ননু তন্ত স্বেচ্ছ। সবর্ষমূপাতেহর্থে 

ইতি বিষুবচনস্ত পুত্রেভ্যে। ন্[নাধিকভাগদানে স্বেচ্ছ! ইত্যেবার্থ: বিভাগে তু তশ্ত 
স্বোপাত্তে তু দ্বাংশিত্বং উক্তবচনাভ্যাং পৈতামহে তু ভূধ্যেত্যাদিবচনস্ত যথা- 
শ্রভার্থানুরোধাৎ তুল্যাংশিতৈদ্ব ন্যুনাধিকবিভাগনিষেধপরত্বে, লক্ষণাপত্ভিরতে| 
ুক্তিং প্রমাণয়তি কিঞ্চেতি। ইতইতি বক্ষ্যমাণপ্রবন্বযুক্তেরিত্যর্থঃ ॥ বিংশ 
বিংশতেঃ পূরণঃ উদ্ধি য়তে সাধারণধনাৎ বহির্ভাব্টতৈ ইত্যুদ্বাবঃ। বরং শ্রেষ্টং 
যৎকিঞ্চিৎ ভূরত্রাদিকং। এবঞ্ জোষ্টন্ত দশমং ভাগং ন্তায়বৃত্তন্ত দাপয়েদিতি 

দেব্লব্চনং বিংশোদ্ধারাহাপেক্ষয়া জোগ্টস্তাতিশয়গুণবনত্ধে বোধ্যং। মধ্যমশব্হত্র 

[রা 'তদম্ুজাশ্চ সর্ব যবীয়ঃপদার্থাঃ উত্তরবচনেহ্যর্ঘং ততোই 
পা ৭ আনা পা ০, ৮ --৯৯৫৮৯ ৯৯ রা প +০ ৯. ০... ++ পর পা ও লি ৮ পপ. ৯.০ 

শ্রীকষ্ণতর্কালঙ্কার দ্ায়ভাগের টাকাতে উপেক্ষাধীন স্বত্বনাশ মানিয়। কি পিতৃধন 

,কি পিতামহাদি ধন সর্ধত্রই পিতার স্বত্বনাশ জন্ত একটামাত্র বিভাগকাল 
ব্যবস্থাপিত করিয়া সংক্ষেপ করিয়াছেন ) যখন পিতাঁই ইচ্ছাতঃ পুত্রদ্দিগকে 

বিভাগ করিয়া দেন তখন পৈতাঁমহ ধন হইতে ভাগদ্বয় স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। 

ইহার প্রমাণ (জীবদ্ধশায় বিভাগে "প্রবৃত্ত হইয়া! পিতা স্বয়ং অংশঘয় গ্রহণ 

করিবেন ) ইছ৷ বৃহস্পতি এবং নারদ মুনি উভয়ে স্ব স্ব বচনদারা অবিশেষরূপে 
ছুই অংশ গ্রতিপাদন কবিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ 

এতাবতা৷ পিতামহ ধন হইতে যেমন পিতাৰ ছুই অংশ প্রাপ্য, টিটি: 
বিদ্যাদিগুণসম্পন্ধ হইলে জ্যেষ্টেইও বিংশতিতমভাগ ও সকল দ্রবোর মধ্যে 
চারি আদৌ বাহির করিযজ। উদ্ধাররূপে প্রাপ্য। মধ্যমেব তাহার অর্ধ 

টি 
4. ই পর সপ এপস টি নারায়ন ন্ ১১ 
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বৃষঃ।. মিথুনমজাদীনাং উভয়তোদ অশ্বীদি তদ্যুক্তো। 
রথঃ গোযুক্তো বৃষ এতৎসর্ববং জ্যোস্ঠস্য 1. তথা কাণখোর- 
কুটবণ্ডা মধ্যমস্যানেকাশ্চেৎ। খোরো বদ্ধ; কুটো বামনা- 
কৃতিঃ বণ্ডো! বিকৃতলাঙ্গুলঃ এতে মধ্যমস্য যদি বহবে ভবস্তি 

পশবঃ। তথা অবির্ধান্ায়সী গৃহমনোযুক্তং চতুষ্পদাঞ্চেকৈকং 

নুজইত্যভিধানাৎ অংশমংশং যবীয়াংসইতি বীগ্লাবলাচ্চেতি বোধ্যং।  উদ্ধারেহস্- 
ধুতে ইতি। সোদরমাত্রক্রিয়মাণবিভাগ ইত্যর্থঃ। সোদরাসোদ্দপলবিভাগে তু 
বিংশোদ্ধারাদিকমেব । এতচ্চ সোদরাসোদরাভিপ্রায়কং কল্পঘয়ং বিদ্যাদিগুণবতাং 

জ্োষ্ঠাদীনামিতি বক্ষ্যতে। একাধিকমিতি। একমধিকভাগং তেন ভাগদ্বয়- 

মিতার্থঃ। অধ্যর্ধমিতি। অধি অধিকং অর্থধং তেনার্ধাধিকমেকভাগং 

মিত্যত্রাপি অধিকপদার্থান্বয়ঃ তে পাদং পাঁদমধিকং তথাচ সপাদৈকভাগমিত্যর্থঃ | 
মিথুনং স্ত্রীপুংসৌ তৌ চ পশুপ্রস্তাবাৎ পশূনামেব তত্র গোঃ পৃথগুপাদানাদাহ 
অজাদীনামিতি। আঁদিন! মেঘাদিসংগ্রহঃ। নন্থু গোব্ষইতাত ন দ্বন্বসস্ভবঃ 
সমাহারপক্ষে পুংলিঙ্গাপুপপত্তেঃ ইতরেতরপক্ষে একবচনান্ুপপত্তেশ্চেত্যতআহ 

গোুক্ত ইতি। তথাচ মধ্যপদলোপিসমাসাশ্রয়ণেন তৎপদং সাধু নাত্র ঘন্ব ইতি 

সপ ৯২০ পট সপ সপ পি সপ ০ 

সপ ৬ পপর» ৩ -৮র৯৮ রর সর এ 

অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের ভাগ । আর আর সকলের চতুর্থাংশ অর্থাৎ অশীতিতম ' 
ভাগ উদ্ধাব রাখিয়া অবশিষ্ট ধন সমান ভাগ কবিবে। এইবপ সহোদর ও 

অনহোদর স্থলে সর্বোত্তম দ্রব্য সহিত বিংশতিতম ভাগ ও তাহাব অর্ধ এবং 

তাহার চতুর্থভাঁগ উদ্ধার দর্শিত হইল) *ও একাধিক অর্থাৎ ছুই অংশ জ্যোষ্ঠ 
লইবে, মধ্যম সাধক ভাগ, আর আর সকলে সপাদৈক ভাগ লইবে এই ধর্ম 
ব্যবস্থপিত হইল, এই মন্ুবচনে সহোদর মাত্রস্থলে একংশাধিক অর্ছাংশাধিক 
ও চতুর্থাংশাধিক ভাগ ব্যবস্থা জোষ্ঠাদিক্রমে প্রতিপাদিত হইল। ভগবান্ 
গৌতম যুনিও জ্যেষ্ঠ প্রভৃতির বিশেষ কহিতেছেন, যথা জ্যেষ্ঠের বিংশতিতম 
ভাগ উদ্ধাররূপে প্রাপ্য আর ছাগ মহিষ প্রভৃতি পণ্ডর মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ 

 উটিটিনিনিনির নানান এ ঞ্ 



ঢা দায়ভাগঃ | ' ৫৯১ 

যবীয়সঃ সমমিতরৎ সর্ধং অবিপ্রভৃতয়ঃ কনীয়স» অবশিষ্টং 
সর্ববং সমং বিভজেরন্লিতি প্রতিপাদ্য দ্যংশী ব। পূর্ববজঃ স্যাদে- 

কৈকমিতরেষামিতি সূত্রেণাংশঘয়ং জ্যেষ্ঠস্যোক্তং ॥ ৩ ॥ 
নচোপার্জকত্বেন জ্যেষঠন্তাংশদ্ঘয়মিতি বাচ্যং *উদ্ধারেহনু- 

ধুতে ভাগঘয়স্য বিধানাৎ অর্জকত্বে চোদ্ধারস্যাসম্তবাঁৎ মধ্য- 
৮২ পাপী শপ পাশা সী পাপা শী পাপা বা পরসপ্্ালপ পথ  পপা্ এ "পা "পপ পা পপ ৯, 

ভাৰঃ॥ অনেকাশ্চেদিত্যনেন তেযামেকত্বে জোত্প্রাপ্যোদ্ধারানুরূপমেব কল্পাং। 

৷ অত্র স্যেভাপি মনূক্তবিংশোদ্ধারতৈব গোতমেন দন্ুবচনাদধধিকমুক্তং তনত্যন্ত- 
। গুণবত্বে বোধযং। একৈক মিতরেষামিত্যপি তেষাং নিগুণত্বে বোধ্যং। 

গ্ৃহমিতি। পিত্রবস্থানাতিরিক্তগৃত মিত্যর্থঃ গৃহং ষবীয়সোহন্তত্র পিতুরবস্থানাদিতি 

শঙ্খবচনাৎ 7 ৩০ ॥ 

পর্ববজস্ত দ্যংশিত্বাভিধানং ন জ্ঞোষ্ঠতী প্রযুক্তং কিন্তর্জক ত্বপ্রযুক্ত মেবেত্যাশঙ্কতে 
ন চেতি। উদ্ধারন্তাসভ্বাদিতি ॥ অত্রায়ং ভব: উদ্ধারেহস্দ্বত ইত্যনেন যত্র 
বিষয়ে উদ্ধারপ্রসক্তিস্তত্রৈব বিষয়ে ভাগদ্বয়বিধানং উদ্ধীরশ্চ জোগ্ঠত্বপুরস্কাবেণৈৰ 
শ্রুতো ন তবর্জকত্বেনেতি ॥ যদ্যপি উদ্ধীরঃ সোদরাসোদর বিষয়ঃ দযংশাদিকন্ত 

এক এক যোড়া ও অস্বাদিযুক্ত একখানি রথ এবং একটা গাভী সহিত অনভান 
এই সকল জ্যোষ্ঠের অতিরিক্ত প্রাপ্য; এবং কাঁণা, বুড়া, বেটি! ও বেঁডিয়া 

গে। প্রভৃতি পশু মধ্যমের প্রাপ্য, কিন্তু ফদি অনেক থাকে । নচেৎ বিবেচন। 

মতে উদ্ধার,দেয়, আব আর কনিষ্ঠেব একটি মেষ, কিঞ্চিৎ ধান, কিঞ্চিৎ লৌহ, 
একখানি সামান্য গৃহ, একখানি শকট ও এক একটি পণ্ড উদ্ধাবরূপে দাতব্য । 
পরে অবশিষ্ট ধন সকলে সমানভাগ করিয়া! লইবে। এইরূপ বপিয়া দ্বিতীয়কলপ 

কহিতেছেন অথব! জ্োষ্ঠ ছুই অংশ লইবে, আর আব সকলেব নিগুণত্ব 
প্রযুক্ত এক একাংশ গ্রাহ এই ুত্রদ্ধার! জোষ্ঠের ছুই অংশ উক্ত হইল ॥ ৩০ ॥ 

যদি বল উক্ত ছুই অংশ জোষ্ঠ ভ্রাতা উপার্জক হইলে পাইবেন, ইহ। বক্তব্য 

নহে, যেহেতু বিংশতিতম ভাগ উদ্ধার দান না কৰিলে জোষ্ঠকে ছুই অংশ দিতে 
হয় বিধান আছে, সেই বিংশত্িতম ভাগ উদ্ধার দান জ্যেষ্ঠের প্রতি যখন 

সপ পাশ শপ শিস ৮ স্পা 

ছু 
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মকনীয়মোশ্চোপার্জকতয়া জ্যেষ্ঠেনাপ্যবিশেযাঁৎ তয়োরধ্য- 
দ্বাদিবিধানানুপপত্তেঃ জ্যেষ্টাদিপদানর্থক্যাচ্চ অতএব পুত্রি- 
কৌরসয়োঃ পিতৃধনবিভাগে মনুরপি। পুত্রিকায়াং কৃতায়াস্ত 
যদি পুভ্রোহনুজায়তে । সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাঁজ্জোেষ্ঠতা নাস্তি 

সোদয়মাত্রবিষয়মিত্স্তি বিষয়ভেদঃ তথাপি জোত্ঠত্বপুবস্কারেণৈব উদ্ধারবিধানাৎ 

সোদরমাত্রবিভাগেহপি জোষ্ঠন্ত তৎ প্রসক্তিরন্তীত্যাশয়ঃ। ননৃদ্ধীরেইমুদ্ধ তে 

ইত্যনেন উদ্ধারার্হঘিষয়ে দ্যংশিত্বং ন বিধীয়তে উদ্ধারছ্ংশিত্বয়োবসোদরসোদব- 
ব্ষয়ত্বেন ভিন্নবিষয়ত্বাৎ কিন্তু ভক্ত্যতিশয়াভাবেনোদ্ধাবাভাবেন সমভাগবৌধক- 

শীস্তাস্তবসম্বাদিতয়৷ সমভাগমর্থতঃ সুচয়িত্বার্জকত্বেনৈব দ্ব্যংশিত্বমতিধীয়তে তথা- 
বিধবিষয়ত্বে দ্বযংশিত্বস্তাত্যস্থাসস্তবধুক্তিকত্বাদতআহ মধ্যমকনীয়সোবিতি। অধ্য্ধী- 

দীতি । অধিকার্ধীধিকপাদবিধানেন্ত্যের্থঃ। তয়োরধ্যর্ধাদিভাগস্ত বাচনিকত্বে 
্বদৃষ্টকল্পনাগৌববমিতি ভাবঃ। *নন্থু সর্ধত্রার্জকত্বেনৈব ছ্যংশিত্বং মধ্যমকনীয়সোর- 
ধ্র্দাদিবিধাঁনস্ত অর্জনস্তাল্লাল্পতবত্বাদিনাইপ্যুপপন্নং ন বাধকমতআহ জ্যেষ্ঠটাদিপ- 

দেতি। অর্জকত্বেনৈব দ্বংশিত্বে মধ্যমাদীনামপি তদবিশিষ্টতায়াঃ সর্বাসিদ্ধত্বা 
জ্যে্পদন্তানর্থক্যাদিতি ভাবঃ। অতএবেতি। যতএব জ্য্ঠত্বেনৈব দ্বাংশিত্বমত- 
এবেতার্থঃ। ভাগদ্বয়মিতি। ননু জোষ্ঠম্ত বিষমভাগমেব জ্ঞাপয়তি মন্ুঃ বৈষমান্ত 

চ সোদ্ধাবভাগেইপি সম্ভবাৎ কথস্তাগদ্ধরজ্ঞাপনমিতি চেন্ন উদ্ধারস্ত ভাগবৈষম্যা- 

প্রযোজকত্বাৎ এবং সমুদ্ধ তৌদ্ধারে সমানংশান্ প্রকল্পয়েদিতি বচনাৎ। নচৈবং, ৃ 
পিস 

উপার্জকত্ব নিবন্ধন অসম্ভব তখন জ্যোষ্ঠকে অংশছয় দানেরও ব্যবস্থা কেবল 

জ্যোষ্ঠত্ব নিবন্ধন বুঝিতে হইবে, উপার্জবত্ব নিবন্ধন নহে। আর মধ্যম ও 

কনিষ্ঠের উপার্জকত্ব স্থলে জোষ্ঠের সহিত কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায়, মধাম 

ও কনিষ্টের প্রতি সাদ্ধৈক ভাগ সপাদৈক ভাগ বিধান নিতাস্ত অসঙ্গত এবং 

জ্যেষ্ঠাদি পদ প্রয়োগ নিরর্৫থক হইয়া! উঠে। অতএব পত্রিকা ও গুরস পুত্রের 

পিতৃধন বিভাগন্থলে ভগবান্ মন্গু বলিয়াছেন পুত্রিকা গ্রহণ করিলে পর যদি 

পুত্র জন্মে তবে সেস্থলে সমান বিভাগ হইবে; যেহেতু স্ত্রীলোকেব জোষ্ত্ব নাই 

জং রর পা পপ ক ৯ সপ শসা বিল পা সপ পপ পপ পপ পাপ ৬০৯৮৯ পপ পার ৯৫৮৯, ০ ৮ ৮ ০০ পা স্পরেতাা শি 

পপ ররর ররর পাপ, সর এ এরা পাল ৯. ০৬০ 



শাসীপীপেসা পিপাসা স্পা 

হি স্ত্রিয়াইতি স্ত্রীত্বেন জ্যেষ্ঠত্বাভাবাৎ সমভাগতাঃ প্রতিপাদ- 
য়ন্ পুরুষস্য ভাগদ্য়ং প্রতিপাঁদয়তি ॥ ৩১ ॥ 

যহুক্তং হোঁলাকাধিকরণে প্রাচ্যকর্তৃকহোলাকানুষ্ঠানৌপ- 
পত্য়ে হোঁলাক1 কর্তাব্যেতিশ্রুতিঃ কল্পিত তাঁবতৈব তছুপ- 

 পত্তেঃ ন তু প্রাচ্যাদিপদবতী কল্পনাগৌরবাঁৎ তদ্দত্রাপ্যর্জ- 
কোহংশদ্বয়ং গৃহীয়াদিতিশ্রতিঃ কল্পনীয়া! ন পুনঃ পিজ্রা- 
দিপদব্তীতি তদযুক্তং তত্র প্রাচ্যকর্তৃকহোলাক্কানুষ্ঠানস্যাবশ্ট- 
কল্পনীয়সামান্যশ্রুত্যৈবৌপপত্তেঃ ন চাপ্রাচ্যানামননুষ্ঠানার্থং 
প্রাচ্পদবতি কল্পযতামিতিবাচ্যং তেষামননুষ্ঠানম্তানা- 

সবর রর সী পল ০ সপ সপ সস সসস্ শ্প 

সত্িয়া অপি বিংশ উদ্ধাবঃ স্তাৎ তাবন্তাপি সুমভাগসম্ভবাদিতি বাচ্যং উদ্ধারস্ত 

জ্যষ্ঠত্বপুবস্কাবেণৈব শ্রুতেঃ স্রিয়াশ্চ'তদভাবাৎ তদিদমুক্তং জোষ্ঠতা নাস্তীতি ॥ ৩১ ॥ 
যছ্ক্তমিতি | হোলাকা বসস্তোতৎসববিশেষঃ প্রাচ্যৈঃ ক্রিয়তে প্রাচ্যাদীতাদি- 

পদাৎ :দাক্ষিণাত্যক্রিয়মাণকরঞ্জার্কপূজ।রূপৌতসবাচারোপপত্য়ে কর্নীয়শ্রুতৌ 
দাক্ষিণাত্যপদপরিগ্রহঃ। ন পিত্রাদীতি। তথাচ পিতুরপি অর্জকত্বেনৈব 
ভাগন্বয়ং নান্যথা তেন তন্তাপি স্বাজ্জিতধনএব ছ্যংশিত্বং নান্তাত্রেতিমতং তন্ত। 
সামান্তশ্রত্যৈবেতি | প্রাচ্যাদিপদাঘটিতশ্রুত্যৈবেত্যর্থঃ। শ্রতিকল্পনানিমিত্বত্বেতি। 

' | আচাবশ্চৈৰ সাধূনামিত্যনেনাচাঁরন্তৈব বেদমূলকত্বাভিধানাৎ ন ত্বনাচারস্তেতি 
ভাবঃ। ন চ শ্রতৌ প্রাচ্যপদাগ্রবেশেহপ্রাচ্যানামপি তত্প্রাপ্তিস্তেষাং তদকরণাৎ 

প্রত্যবায়াপত্তেরিতি বাচ্যং আচার নিত্যন্বে প্রমাঁণাভাবাৎ। তছুপপতয়ে 
০ পপ পপ পপ পা 

এই বচনে স্ত্রীলোক বলিয়৷ জ্যেষ্ঠত্বের অভাব প্রযুক্ত সমান ভাগ প্রতিপন্ন 
করায় পুরুষেব ভাগছর প্রতিপার্দিত হইতেছে ॥ ৩১ ॥ 

ভাল, হোলাকাধিকরণে অর্থাৎ বসস্তোৎসব বিশেষ গ্রতিপাদক 

শাস্ত্রে যেমন প্রাচ্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক হোলাকার অনুষ্ঠান সিদ্ধির নিমিত্ত আচার 

দেখিয়। হোঁপি করিবে এই মাত্র শ্রুতির অনুমান দ্বাবা নামাধ! হয়। গ্রাচোরা 

রা. 
পপ পপ পা কা পপ ওর এ+ ০. এস রর্কররর্৮৮৯০০০৮০ ০০... রিং 
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চরবূপস্য *শ্রুতিকল্পনানিমিতত্বানুপপত্েঃ ইহ তু মন্বাদীনাৎ 

জ্যেষ্ঠপদপ্রয়োগাৎ তছুগপতয়ে জ্যেষ্টপদবত্যাএব শ্রতেঃ 
কল্পনার্হত্বাং অর্জকপদবত্যাঞৰ অবশ্যকল্পনীয়ত্বাভাবাৎ 

জ্যেষ্ঠপদবতটা অর্জরকপদবত্যাশ্চ কল্পনায়াং বিশেষপ্রমাণা- 
ভাবাঁৎ ন চান্যত্রার্জকস্য ভাগঘয়ার্থং শ্রতেরবশ্যং কল্পনীয়ত্বা 
দত্রাপি সৈব মূলমস্ত লাঘবাত জ্যেষ্ঠপদঞ্চার্জকপরমস্ত্বিতিবাচ্যং 
বৈপর্ীত্যস্যাপ্সি সম্ভবাৎ অত্রৈব জ্যে্ঠপদযুক্তশ্রুতিকল্পনায়াম- 
ও পপ পপর, এ ০ এ পর পর ক পা ৯৯ উস 

জ্যেষ্ঠপদসার্থক্যায়। জ্যেষ্ঠটপদবত্যা ইতি স্থতেঃ স্বসমানার্থকশ্রাতিমূলত্বা'দিতি 
ভাবং। তথাচাচারে পদবিরহাৎ পদবৈযর্থযাপত্তিরূপবাঁধকবিরহেণ সামান্তশ্রতি- 
রেব তত্র কল্পযতে স্থুতৌ তু জ্যোষ্টপদবৈযর৫থ্যাপভিরূপবাধকসত্বাৎ ন সামান্তশ্রুতেঃ 
করনং অপি তু জো্ঠপদ্দবত্যা এঞ্টবতি ভাব: অবশ্তেতি। যথা জোষ্ঠপদবত্যা 

অবশ্ঠকল্পনা ন তথা অর্জকপদবত্যা অবশ্কল্নন! দ্বযংশী বা পূর্ববজঃ স্তাদিত্যাদা- 
বর্জকপদাশ্রবণাৎ অর্জকো। ছ্যংশমহৃতীত্যস্ত তু নিরপেক্ষার্জকত্বপুরস্কারেণৈব 

শ্রুতিকল্পকত্বং তত্র জোষ্ঠপদাশ্রবপাদদিতি ভাবঃ নম্ন জোষ্ঠীর্কপদবতীভ্যাং 

স্থৃতিভ্যামেকমূলত্বকল্পনালাঘবেন জোগ্ঠার্জকে দ্যংশং গৃহ্থীয়াৎ ইত্যেকৈৰ শ্রুতিঃ 

কর্যতে তাবতাপি জ্যোন্ঠন্তার্জকত্বপুরস্কারেণৈব দ্যংশিত্বমিতি সিদ্ধমেবেত্যতআহ 

জ্যোষ্ঠপদবত্যা ইতি। প্রামাণাভাবাদিতি। নিরপেক্ষপ্রবৃতায়ামেকৈকস্থৃতো 

তে 2 নু সি ৩ 

সর পা সপ সস সস 

হোলি করিবে এনূপ শ্রুতি কল্পন! নহে। যে হেতু প্রাচ্যের একথা বল! 
অতিরিক্ত বিধায় গৌরব হয়। সেইরূপ খ্স্থলেও অর্জক ছুই অংশ লইবে, 
এইটি মাত্র শ্রতিকল্পনা করিব; পিত্রাদিপদঘটিতশ্রুতিকল্পনা করিব না 
এরূপ 'বল! অযুক্ত। কারণ ছোলি করিবে এই সামান্ত শ্রুতিকল্পনা দ্বারাই 
প্রাচ্যব্যক্তির হোলির অনুষ্ঠান বিধি সম্পন্ন হইতে পারে। যদি বল অগ্রাচ্য 
লোকের হোলির কর্তব্ত। নাই এইটি জানাইবার জন্ত প্রাচ্যের হোলি 
করিবে, এই শ্রুতি কল্পনা করি না কেন, ইহা! বক্তব্য নহে অনুষ্ঠান না করার 

ঞা রর 1» স্বস্ঠ চর রা কর 
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্জকপদস্যাপি জ্ে্ঠপরত্বকলপনাসম্ভবাৎ বিনিগ্নীপ্রমাণা- 
ভাঁবাু। কিঞ্চৈবং লাঁধবাঁদিন! য কিঞ্চিৎ ত্রিচতুরাদিপদবতী- 
মেকাং শ্রুতিমনুমায় সকলম্মাতিপদানাং গণ্য লক্ষণয়া ব! 
সং রত্যা তৎপরত্বমপি বাচ্যমিত্যতীবাঁতনঃ স্থৃতিনিপুণতা নির- 

সপ পপ সপ পলিপ আশা সীশিসশল লি সস ্ 

ৃ পদঘয়াশ্রবণার্দিতি ভাবঃ। তথাত্বে কনিষ্ঠার্জকানামদ্ধযংশিত্বে সর্বতন্্রবিরোধো- 

| হপিদ্রষ্টব্যঃ। অন্থাত্র কনিষ্ঠার্জিতধনে। শ্রুতেঃ অর্জক্যো্যংশং গৃক্থীয়াদিতি 
 শ্রতেঃ। “বৈপরীত্য বিবুণোতি। তত্রৈবেতি বিনিগমনেতি ৷ লক্ষণায়! উভয়ত্রাপ্য 

বিশিষ্টতয়৷ তন্ত।বশ্তকল্পনং অস্ত বেত্যেকতরগ্রাহক প্রমাণাভাবাদিত্যর্থঃ। অথ 

পিতৃব্যাদীনামপি সাধারণধনেনার্জকত্বে ছ্াংশিত্ং উভয়বাদিঙগিদ্ধমিত্যেতদেব 
বিনিগমকমস্তীত্যতআহ কিঞ্চেতি। লাঘবাদিত্যাদিনা একত্র বিপ্রতিপত্তিঃ 

অন্তত্র উভয়বাদিসিদ্ধত্বরূপবিনিগমনাসংগ্রর্থঃ | স্মতিনিপুণতেতি। তন্মানুখ্যার্থন্ত 

প্রথমোপস্থিতত্বাৎ লক্ষণাযাং গৌরবাৎ তৎকল্পনাভাবাচ্চ শব্ানাং মুখ্যার্থবোধকত্ব- 

০ শর এ পপ ররর (সপ ৮ পাপা স্পা আপস স্স 

নাম অনাচার, 'অনাচাব শ্রুতিকলপনার কারণ হইতে পারে না, কিন্তু মহ 
বচনাদিতে জ্যেষ্ঠ পদ প্রয়োগ থাকায় তংসিদ্ধির জন্য জ্যেষ্ঠপদঘটিশ্রুতিই 

। অবস্ত কন্পনীয়। অজ্জকপদখটিতশ্রতিকল্পনার আবশ্তকতা নাই, আর 
॥ জ্যেষ্ঠ ও অর্জক এই হুইপদঘটিতশ্রতিকল্পনার বিশেষ প্রমাণাতাৰ। যদি 
| ৰল অর্জকের ভাগম্বয় প্রাপ্তির নিমিত্ত যখন শ্রুতি কনার আবশ্তকতা আছে 
| সেই ক্রতিমূলক অর্থাৎ সেই শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিয়া 

জ্যেষ্ঠপদ অর্জকর্মপ অর্থে লাক্ষণিক হউক না কেন, একথা বলিতে পার না, 
কেন না ইহার বৈরপত্যও অসম্ভব নহে অর্থাৎ জোষ্পদযুক্ত শ্রুতিকল্নন! 
মূল করিয়! অর্জক পদও জোঠ্ঠরূপ অর্থে লাক্ষণিক হইতে পারে, অঞ্জকরূপ 
অর্থে লাক্ষণিকতার প্রমাণ বিরহ। এতাবতা লাঘবাদি নিবন্ধন সংক্ষেপ 

কবিয়া৷ কিঞ্চিৎ তিনটি চারিটি মাত্র পদ ঘটিত একটি শ্রুতি অনুমান করিয়া! |' 

সঙ্স্ত স্ৃতিশান্ত্রীয় জ্যোষ্ঠাদি পদের সুখ্যার্থ পরিত্যাগ পুর্কক গৌপার্থ অবলম্বন 

সস লতা হস অজ 
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পিতা। | -ত্মানস্মাদেবাচারাৎ স্মৃতিবাক্যা। য৷ শ্রুতিরবশ্যং 

কল্পনীয়। তয়ৈব তদগতস্যচারাংশস্য স্মৃতিপদস্য চ উপপতের্ন 
তত্র'ধিককল্লনেতি হোলাকাধিকরণস্যার্থঃ ॥ ৩২ ॥ 

অতএব ষশিষ্ঠেন জ্যেষ্ঠস্যাংশছয়মতিধাঁয় উপার্জকক্যাপ্যং- 

শঘ্ধয়ং পৃথগভিহিতং। যথা। অথ ভ্রাতৃণাং দীয়বিভাগো দ্যংশং 
জ্যেষ্ঠোহরে। ততোহনতিদুরে পুনরাঁহ | যেন চৈষাঁং সমুৎ- 
পাঁদিতং স্যাৎ * সোহপি দ্বযংশমেব হরেৎ | অনেনার্জকতয়া 

ৰ 

১১১ সস পর ররর ৮ 

স্থিতী কথং জোষ্ঠ্যদিপদানামর্জকে লাক্ষণিকত্ন্তবইতিভাবঃ॥ তি কান্ত 
্যায়স্ত বিষয়ইত্যত্রাহ তন্মারদদিতি। অবশ্তং কল্পনীয়েতি। প্রাচ্যাদিপদবতীকল্প- | 
নেংপি হোলাকা কর্তবোতিভাগন্তাবস্তকত্বাদিতি ভাবঃ। আচারাংশস্ত আচার- 

বিষয়স্ঠ শ্থৃতিপদন্ত শ্বৃতিবিষয়ন্ত ॥ ৩ 1 

অতএবেতি। বতএব জোগ্ঠত্বমর্কত্বঞ্চ পরম্পরনৈবপেক্ষ্যেণ দ্বযংশিত্ব- 
প্রযোজকং 'অতএবেত্যর্থঃ। পৃথগভিহিতমিতি। তথা চৈকমুনিবচনয়োবেক- 

বচনবৈয্থ্যাপত্ত! একবাক্যাত্বাসম্তবান্ন তথাত্বমিতি ভাবঃ। পৃথগভিধায়কতদচন- 
মাহ ঘথেতি। যেনেতি। তেষাং ভাগিনাং মধ্যে যেনার্জিতং সোহর্জিতধনাৎ 

করিয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বার অর্জকরূপ অর্থে তাৎপর্য্য ্যাখ্যাকারী ও আপনার রা 
অতীব স্থৃতিশাস্ত্রে নিপুণত৷ প্রকাশ করিয়্াছেন। সেযাহা' হউক যে আচাব র 
অথবা যে স্থতি বাক্য দেখিয়! যে শ্রুতির করনা হইয়া থাকে, সেই করল্পনীয় 

শ্রুতি দ্বারাই যদি সেই আচারের কিন্ব! সেই শ্মতিবাক্যের উপপত্তি হয় তাহা 
হইলে সে স্থলে আর অধিক কল্পনার আবশ্যকতা নাই, এই হোলাকাধিকরণের 
অর্থ ॥ ৩২॥ 

অতএব বশিষ্ঠ খধি জ্যেষ্ঠের ভাগঘ্বয় বলিয়৷ উপার্জকেরও অংশঘয় পৃথক্ 
রূপে বলিয়াছেন। যথা অতঃপর ভ্রাতুগণের দায়বিভাগ উল্ত হুইতেছে, 
তন্মধ্যে জোষ্ট ছুই অংশ পইবেন। তদনস্তর কিঞিম্দ.রে পুনর্ধবার বলিতেছেন 
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ভাগদ্ধয়ে দণিতে জ্যেষ্ঠস্যাংশদ্বয়াভিধানমনর্থকং স্যাৎ। 
চি যংশহরত্বমপি ন জ্যেষ্ঠতামাত্রেণ। যদাহ বৃহস্পতিঃ। জন্ম 
৷ বিদ্যাগুণজ্যেষ্ঠো দ্যংশং দায়াদবাগ য়াৎ। সমাংশড়াগিনস্তগ্ৈ 
[তে তষাং পিতৃসমস্ত সঃ। উপার্জকত্বেন ভাগদ্ধয়ে জন্মবিদ্যা- 
কর্তন যপযোগি | এতচ্চ ভাগদ্য় সোদরমাত্রভ্রাতৃবিভা- 

০০ পোপ ৮ সা উস পপ শপ পপর 

ংশং হরেদিত্যর্থঃ। জ্োষ্ঠত। আদিগর্ভপ্রভবতা । জক্ষবিদ্যেতি। তথ 

ূ চৈতদ্ঘচনানুধোধাজ্ঞ্যেষ্টপদস্ত জন্মবিদ্যাদিজ্যেষ্টপবস্বাবশ্তকত্বে কথমর্জকপরত্বসম্ভৰ- 

ইতি তাবঃ! অন্ুপযোগীতি। তত্রার্জনস্তৈবোপযোগিত্বাদিতি ভাবঃ। 

ূ ফোদবাসোদরেতি । উপলক্ষণমেতৎ। অসোদবমাত্রবিষয়োহপীতি ভাবাং উদ্ধাব 

ইতি। দ্বযংশস্থানে হধিকাংশে। নোদ্ধাবঃ অবিভক্তদ্রব্যাৎ তন্ত পৃথগন্রিয়মাণত্বা্দিতি 

ৰ 
ৰ 

ভাবঃ। সমবর্ণান্বিতি। বিষমবর্ণান্থ জাতানাঞ্ধ ্রাঙ্মণাদিপুত্রাণাং ক্রমেণ 

চতুস্ত্িদ্যেকভাগিত্বমিতি বক্ষ্যতে দ্বিজন্মানামিত্যনেন শূত্রন্ত বিংশোদ্ধারনিবৃত্তিঃ 

তগিবৃত্ত্যা চ দণ্ডাপৃপন্থায়াৎ দ্যংশস্তপি নিবৃত্তিঃ অতএব মন্ুরপি। শুভ্রন্ত তু 

সবর্পৈব নাস্তা ভাষ্যোপদিস্ততে । তন্তাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্থ্য্যদি পুত্রশতং ভবেৎ। 
: ইত্যনেন শুত্রন্ত সমাংশমেব বিদধাতি। ন চ দবজন্সনামিত্যুপাদানাৎ সমবর্ণাস্িত)ত্ 
বহুবচনোপাদানাচ্চ সোদরাসোদরাণাং ছিজন্সনামেবোদ্ধারবিধি দ্বংশবিধিস্ত 

[-তিদন্তেষাং সোদরমাত্রাণাং দিজন্মনাং সামান্ততঃ শৃদ্রত্রাতৃণাঞ্চেত্যেব কিন্নম্তাদিতি 
র 

যথা এই সকল অংশিদের মধ্যে ষে ব্যক্তি যাহা উপার্জন করিবে সে সেই 
উপার্জিত ধন হইতে ছুই অংশ পাইবে, এই বচনে উপাজ্জকত্ব নিবন্ধন 
ভাগণ্য় দিত হওয়াতে, আবার পূর্ব্ববচনে জ্যোষ্ঠের অংশহয় বিধান নিরর্থক 
হয়, আব কেবল জ্ঞেষটত্ব নিবন্ধনই যেছু* অংশ লাভ হয় এমত নহে, যথা 

বৃহস্পতি, জন্ম বিদ্যা ও গুণ দ্বারা ধিনি জোষ্ঠ হয়েন তিনিই পিভৃধন হইতে 
ছুই অংশ প্রাপ্ত হন। অন্তেব সকলে সমানাংশভাগী হয় । জ্যোষ্ঠই ভাহাদের 

পিতার সমান এই ব্চনে জ্যেষ্টের ভাগদ্বয় বিধান উপাজ্জক ব্লিয়। মীমাংসা 

করিলে জন্ম বিদযাদিব উল্লেখ কর! নিশ্রয়োজন। আর এই ভাগছয় বিধানটি 
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গবিষয়ং। সোদরাসোদরবিভাগগোচরশ্চ জ্যেষ্টস্য বিংশ 

উদ্ধারঃ ৷ যদাহ বৃহস্পতিঃ | সমবর্ণান্থ যে জাতাঃ সর্ব পুত্র! 
দ্বিজন্মনাং ৮ উদ্ধারং জ্যায়সে দত্| ভজেরক্নিতরে সমং। সব- 

পান্থ বহবীধু স্ত্রীযু জাতানাং উদ্ধারপূর্ববকবিভাগশ্রুতের্ভাগ- 
দ্বয়ং সোদরমাত্রগোঁচরমেব সিধ্যতি। যুক্তঞ্ণেতৎ সোদরতয়া- 
ধিকগৌরবাৎ। উদ্ধারোইপি দশঙ্থ গবাদিষু ন কার্ধ্যঃ | তথা 

বাচ্যং পূর্বোক্রমন্থবচনৈরুদ্ধারঘাংশয়োঃ সমানবিষয়ত্বাবগমাঁৎ উদ্ধারাবিষয়ে শূদ্রে 
দংশিত্বাপ্রসত্তেঃ। বন্তবস্ত জ্যে্টশৃদ্রন্তাপুাদ্ধারোযুক্তঃ তন্তাঁপি পুক্নামনরকনি- 
বর্তকত্বেনাধিকোপকারকত্বাৎ অধিকধনসন্বন্ন্তাধিকোপকারনিবন্ধনত্বাৎ বৃহস্পতি- 

বচনে সমবর্ণাম্থিভি বিষমবর্ণালাতানাং বিষমবিভাগস্চনার্থং অতএব শৃত্রন্ত 
বিষমবর্ণাজাতাভাবেন সচনীয়স্ত বিষমভাগন্ত তত্রাসস্তবাতদ্বযাবৃত্যর্থং দ্বিজন্মনামিতি 
কতং ন তু শূদ্রন্তোদ্ধার নিবৃত্যর্থং যুক্তিবিরোধাৎ। ন চ মনুনা সমানাংশাতিধানাৎ 

তদ্বিরোধঃ উদ্ধারস্ত ভাগব্ষৈম্যাপ্রযৌজকত্বাৎ। যথোক্তং' উন্ধারং জ্যায়সে দত্বা 
ভজেরন্লিতরে সমমিতি ভাব্যং। ইতরে সমমিতি। জোষ্ঠন্ত সগুণত্বে ইতরেষাং 
নিগুণত্বে ইদং তেন নাধ্যর্ধাদিভাগবিধিবিরোধঃ। ন চ দ্ব্যংশবিধি এর্মবিদ্যাদি- 
জ্যেষ্ঠটবিষয়োহস্ত উদ্ধারবিধিস্ত তদিতরবিষয়ইতি নিগুণস্তাপি উদ্ধারইতি তেন. 

কেবল সহোদর ত্রাত্ কর্তৃক বিভাগবিষয়ক, সহোদর ও অসহোদর উভয়ের 
বিভাগস্থলে জ্োষ্ঠের বিংশতিতম ভাগ উদ্ধার দান কর্তবা, যথা বৃহস্পতি সব্র্ণ 
বহুস্ত্রীতে জাত পুত্রগণ জোষ্কে উদ্ধার দান করিয়া অন্যেরা সমান ভাগ 
করিয়া লইবে, এই বচনদ্বারা' সহোঁদরাসহোদরগণের উদ্ধার পূর্বক বিভাগ 
বোধিত হুইবায় ভাগঘয় সহোদর মাত্র কৃত বিভাগ বিষয়েই সিদ্ধ হইতেছে 
ই! যুক্তি সিদ্ধও বটে, কারণ সহোদরস্ব প্রযুক্ত অধিক গৌরবের বিষয় হয়। 

আর যেস্থলে গে! মহিষাদি দশটির অধিক ন! থাকে সে স্থলেও উদ্ধার 
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মনুঃ | উদ্ধারোন দশন্বত্তি সম্পন্নানাঁং স্বর্ন | যগ্ুকিঞিদেব 

দেয়ং স্যাজ্জ্যায়সে মানবর্ধানং ॥ ৩৩ ॥ 
তদেবযুক্তপ্রবন্ধেন যত্র জ্োষ্ঠভ্রাতুরেব পিতৃধনে ভাগস্বয়ং 

কথং তত্র জনকস্য দানবিক্রয়পরিত্যাগক্ষমস্য পিতামহধনসম্ব- 

হ্ধমূলস্যাতিগুরোঃ পিতুরেব স্বপিভৃধনে ভাগদ্ধয়ং ন সম্ভবতি 

জন্মধিদ্যাগুণজ্যেষ্ঠইতিবাক্যেন চ পিতৃসমত্বেনে ভাগঘয়ং 
জ্যেষ্ঠস্যাতিদিশন্ পিতুর্ভাগদ্বয়ং জ্ঞাপয়তি বৃহস্পতিঃ। জীবদি- ! 
ভাগে তু পিত৷ গৃহ্রীতাংশছয়ং স্বয়মিতি সাঁমান্যেনাংশছয়ীভি- 

সোদরাসোদরসাধারণী ব্যবস্থাত্থিতি বাচ্যং সমবর্ণাস্থিতিবহুবচনান্ুপপত্তেঃ ভবন্মতে 

একন্তাং জাতানামপি তথাত্বন্ত সিদ্ধেঃ দশন্বিতি। তৎপর্য্যন্তেঘিতার্থঃ। শ্বকর্মস্থ 
সম্পন্নানামিত্যনেন সর্বেষাং তুল্যগুণবত্বএব তৎ অধিকগুণবত্ধে তু জোষ্ঠন্ত তত্রাপি 

বিংশউদ্ধার ইতিচূড়ামণিঃ ॥ ৩৩ ॥ 
বৃহম্পতিবচনমপি পিতুদ্ধযংশিত্বে প্রমাণয়তি জন্মেতি। অতিদ্দিশঙ্গিতি । তেষাং 

পিতৃসমন্ত স ইত্যাতিদেশেন যথ! পুত্রাদিভিঃ সহ দ্বপিতৃধনবিভাগে ক্রিয়মাণে 
পিতুদ্বংশিত্বং তথা জোগ্ন্তাপি ভ্রাতৃবিভাগে স্বপিভৃধনদ্যংশিত্বমিত্যৰগমাদিতি 
ভাবঃ॥ সামান্যেন স্বাজ্জিতপিতৃধনাদায্ল্লেখেনাংশঘয়াভিধানরূপ উপদেশঃ পিতৃ- 

"| ধনবিষয়তয়া বুহস্পতিনা দশিতোহতিদেশেনেতি শেষঃ। নারদবচনাদাত্মধনএব 
পিতুরংশদ্বয়মিতি শঙ্কামপনেতুং স্বমতসাধকতয়! তদবতারয়তি তথেতি। পূর্বো- 

দান হইবে না, যথা মনুবচন সকলই.যদি স্বকর্ম্ম সম্পন্ন অর্থাৎ তুল্য গুণশালী 
হয়, তবে দশটি সংখ্যা পধ্যস্ত গবার্দির উদ্ধার দান হয় না। কিন্তু জ্যোষ্ঠকে 
তন্মধ্যে যংকিঞ্চিৎ মানবৃদ্ধিব উদ্দেশে দাতব্য হইবে ॥ ৩৩ ॥ 

এই উক্ত প্রকার বিচার ছার! যেখানে জোষ্ঠ ভ্রাতারই হই ভাগ প্রাপ্য 

হইতেছে, সেখানে ধিনি জন্ম দিয়াছেন ও পুত্রের দান বিক্রয় পরিত্যাগে 
ক্ষমতীবান্ ও পিতামহধন সম্বন্ধের মূল কারণ এবং মহাগুরু যে পিতা সেই 

[এ চিত. 
হউন সেজে ৬ 
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শে সা ০ তিতা 

ধানোপছেশে বৃহস্পতিন! দর্শিতঃ | তথা নারদঃ। ছাঁবংশৌ 
প্রতিপদ্যেত বিভজন্নাত্বনঃ পিতা | সমাংশহারিণী মাতা! পুভ্রা- 
পা স্যান্মতে পতৌ। দ্রব্যং বিভজন্ পিতা দ্বাবংশীবাত্মনো 
গৃহীয়াৎ ন' পুনরাত্মনোদ্রব্যং বিভজন্নিতি সন্বন্ধঃ পূর্বেবাক্ত 

বিরোধাৎ। কিঞ্চ গৈতামহধনে পিতাপুক্রয়োঃ সমভাগিত্বে ৃ 
সপ শত ০ আপা ২ সপ... শে শপ কা জা সপ পপ ৮? জে 

ক্রেতি। ত্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপাত্েহর্থে ইতিপূর্বোক্তবিষু্বচনস্ত স্বল্পেন বা বিভজা 
ভূর়িষ্ঠমাদায় বসেদিতি হারীতোন্তস্ত চ বিরোধান্িত্যর্থ; । কেচিত্ত,* ইতোহপী- ৰ 

ত্যার্দিপিতামহধনগোচরভাগদয়যুক্তিবিরোধাদিত্যাহুঃ। তদসৎ পিতামভধনদ্বাংশিত্ব- 
যুক্তেঃ পিতৃধনদ্বযংশিত্ববিবোধাপ্রসক্তেঃ। পিতামহধনে পিতাপুত্রয়োস্বল্যাংশিত্বে ৃ 

বাধকমপ্যাহ কিঞ্চেতি। মধাগত্বাপত্তেবিতি। মধ্যগত্বধ্চ উভর়নিরূপিতশ্বতবদ্ধয়- | 
বদেকদ্রব্যং। অথৈবং পিতরি মৃতে সত্ত্যাং মাতি বিমাতরি বা পুত্রাণাং স্ত্বান্মদয় £। 

স্তাৎ মাত্রাদিত্বত্বন্ত বিরোধিনঃ সত্বাৎ। ন চ পিতিমবণাদেব তাসাং স্বত্বনাশোহস্ত- .] 

মবণস্তান্তস্বত্বনাশকত্বে প্রমাণাভাবাৎ। ন চোভয়নিরূপিতং ব্যাসজাবৃত্তি একমেব ূ 

ং প্রতিযোগিনাশাদেব নশ্ঠতীতি বাচাং তথা সতি পক মৃতায়াং টি 
১ শপ পপ পপ পাল স্পা তি পন ৮ "পাপ পপ পাস চ শা জজ শা 

পিতাবই নিজ পিভৃধনেৰ বিভাগকালীন ঢুই অংশ কেনই না প্রাপ্য হইবে? ৃ 

আর জন্ম বিদ্তা' গুণ জ্যোষ্ঠ এই বচন দ্বাবা সর্ধতোভাবে শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভাত। . 

পিতার সমান বলিয়া দুই ভাগের অধিকারী বলাতে পিতার ছুই ভাগ প্রাপা, 

ইছা বৃহস্পতির অভিপ্রায় বোধিত হইতেছে । আব জীবদ্বিভাগে পিতা স্বয়ং 
ছুই অংশ গ্র্ণ করিবেন এই বচনে সামান্ততঃ পিতাব দুই অংশ প্রান্তির 
উপদেশ বৃহস্পতি দর্শাইয়াছেন, তথা নারদ মুনিও বণিয়াছেন যথা পিতা 

ধনবিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাব ছুই অংশ গ্রহণ করিবেন; এবং স্বামী 

পরলৌক গত হইলে পর মাত! বিভাগকালীন পুন্রগণের সমানাংশ গ্রাহিণী 
হয়েন নচেৎ আপনার ধন বিভাগ কবণে প্রবৃত্ত হইয়া পিতা দুই অংশ গ্রহণ 

করিবেন এরূপ বচনের অর্থ হইবে না। অন্তথা স্বোপার্জিতধনে পিতাব 

রা 
থর ৭৪ পসরা ৬. ৩ ০৯ মাস ০১৮, এ. 
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যাবদ্ধনং পিতুস্তাবদেব প্ুত্রস্যাপীতি বাচ্যং ন তু 'যাঁবদেব 

যদেব ধনং তাঁবদেব তদেব পুক্রন্যাপীতি মধ্যগত্বাপত্তেঃ জায়াঁ- 
পত্যোরিব বিভগাভাবপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৩3 ॥ . 

এবঞ্ সতি ভ্রাতৃণাং বিভাগে যদ! জ্যেষ্ঠস্য জ্যেষ্ঠতয় 
ভাঁগদ্য়কল্পনং তদা তৎপুত্রস্যাপি ভাঁগদয়কল্পনে পুভ্রেণ 

পি ০ আশি জা সাপ পপ আপ পপ পা সপ জ জ্ 

পতাঃ স্বস্কনাশপ্রসঙ্গাৎ মাতৃধনাস্তবইৰ ততপুত্র কন্যাদীনামধিকারপ্রসঙ্গাৎ । কি্চ 
পড়াং জীবস্ত্যাং শ্বধনস্ত পবস্বত্েন নির্ণীতস্ত বিনিয়োগে প্রতিক্ষণং পত্যুশ্টৌর্যং 
স্তাদিতি চেন্সৈবং পিতৃমরণাঁনস্তরং পুত্রাধিকার প্রতিপাদকশান্ত্রন্তৈব পতিমরণাঁৎ 
পন্ঠীন্বত্বনাশে প্রমাণত্বাংৎ। অতএব পুণ্যাপুণ্যফলে সমেত্যপি সঙ্গচ্ছতে। অন্যথা 

পদ্ধ্যাঃ পতিধনে স্বত্বাভাবে তদনুপপত্তেরিজ্াদি স্থধীতি্ভীব্যং। বিভাগাতাবেতি। 

যত্রৈব পিতুঃ স্বত্বং ততত্রৈব পুক্রস্তাপীত্যভ্যুপগমে বিভাগানস্তরমপি তদবধারণাৎ 
বৈশেধষিকব্যবহাবানর্তায়াস্তাদবস্থ্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ 

বহুপুত্রত্বে চেতি। পূর্ববং সপুত্রাপুত্রভ্রাতৃদ্বয়বিভাগে তত পুত্রস্তাপি ভাগ- 

ইত্যেতাবন্মাত্রমুক্তং ইহ তু কনিষ্ন্তানপপ্রান্তিরিতি বিশেষাৎ ন পুনরুক্তিঃ। 

| স্বেচ্ছাবিধায়ক বিষ্টুবচনেৰ সহিত বিরোধ হয়। আব পিতামহধনে পিতা 

পুজ্রের সমান ভাগ বলিতে গেলে পিতার যত, পুত্রেরো তত, এই কথা 

বলিতে হয়, পিতার ছুই ভাগ বল! হয় না। নতুবা যে যে ধন পিতার, পুভ্রেরও 
সেই সেই ধন, একথা বলিলে স্ত্রী পুরুষের দাম্পত্য সম্বন্ধে স্বত্বের স্তার 
স্বত্ব হওয়াতে সেধন মধ্যগ পদ বাচ্য হইয়া কখনই বিভাগের যোগ্য হইতে 
পারে না ॥ ৩৪ ॥ 

তুলাম্বামিত্ব মতে আবও দোষ দেখাইতেছেন, পিতামহধনের ভ্রাভৃগণকৃত 
বিভাগ স্থলে যখন জোষ্ঠ ভ্রাতার জোষ্টত্ব প্রযুক্ত ছুই অংশ দিতে হয় তখন 
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সহ জ্যেষ্তস্য চত্বারোহংশাঁঃ 'ভ্রান্রস্তরস্যোকোইংশঃ সা বহু- 
পুক্রত্বে চ জ্যেষ্ঠস্য তৎপুক্রাণাং পিতৃসমভাগকল্পনে কনি- 
ত্রাতুর্ধৎকিঞ্চিদেব স্যাদিতি মহাঁজনবিরোৌধঃ | যচ্চ বৃহস্পতি- 
বচনং। দ্রব্যে পিতামহোপাত্তে স্থাবরে জঙ্গমে তথা ॥ সমমং- 

শিত্বমাখ্যাতং পিতুঃ পুভ্রস্য চৈব হি। অংশিত্ব সমং সমানং 
ন চ স্বেচ্ছয়া স্বোপাততধনব্ ন্যুনাধিকবিভাঁগং দাতুমহতি 

ন পুনরংশঃ ফ্নুমইতি তস্যার্থঃ। দিপিতৃকপিত্রতিপ্রায়ং বা 

শপ অপ শির 

যচ্চেতি । জঙ্গমে! দ্বিপদএব স্থাবরসাহচর্্যাৎ। সমানমিতি । সমানমেবেত্যর্থঃ। 

লক্ষণাফলমাহ ন চেতি। গত্যত্তরসূস্ভবে লক্ষণাশ্রয়ণমন্তাষ্যমিতাভি প্রায়োহ 

দ্বিপিতৃকেতি। নস যগ্ভেকপুক্রঃ প্াঁদিতি বক্ষ্মাণশঙ্খবচনানুরোধাদিতিভাবঃ। 

চূড়ামণিস্ত তন্তার্থ ইত্যন্তং ভূর্যা পিতামহোপাত্ত। ইত্যনেনৈকবাক্যত্বাদিতিসহেতুকং 
ব্যাখ্যার নম্থ অংশিশ্বন্ত অংশানতিরিক্ততয়৷ কথমংশিত্বসাম্যে২ংশবৈষম্যং তথাচ 
স্বাবরজঙ্গমপদন্যোপলক্ষণতয়৷ দ্রব্যসানান্তগ্রহণাৎ কুতোতভূর্ধেত্যাদিনৈকবাক্য- 

তৎপুত্রেরা৷ পিতাপুত্রের তুল্যন্বামিত্ব বলিয়া ছুই ভাগ দিতে হইলে, পুজ্রের 
সহিত জ্যেষ্ঠের চাবি অংশ লাভ হয়, অন্ত ভ্রাতার একাংশ মাত্র, আবার 

যদি জ্যেষ্ঠের বহু পুক্র থাকে, তবে মেস্থলে জ্যোষ্টের ছুই অংশ তংপুভ্রগণের 

পিতৃসম ভাগছয় দিতে গেলে কনিষ্ঠ ভ্রা্তুর যৎকিঞ্চিম্াত্র প্রাপ্তি হয় ইহ! 
মহাজন বিরুদ্ধ। তবে যে বৃহস্পতি বচন বিরুদ্ধ দৃষ্ট হয়, যথা পিতামহাগত 
স্থাবর ও দ্বিপদধনে পিতা পুত্রের অংশিত্ব সমান উক্ত হইয়াছে, এই বচনের 
অর্থ এইরূপ কর্তবা যে অংশিত্ব সমান বলাতে লক্ষণাদ্বারা বোধ হইতেছে 

| স্বোপা্জিত ধনের স্তার় পিতা! পৈতৃকধনে ননাধিক ভাগ দিতে পারেন না, 
চে পিতা ও পুত্র এই উভয়ের সমান অংশ হইবে এমন অর্থ নহে অথবা 

ও 

ক) ৬ ৃ্ | 
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সমভাগবচনং তত্র স্যাৎ সদৃশং স্বাম্যমিতি বচনংপ্তু প্রাগেব 
| ব্যাখ্যাতং ॥ ৩৫ ॥ 

কিঞ্চ যদ্যসৌ পিতা স্বপিতুঃ পুন্নামনরকনিবর্তকোজ্টোেষ্ঠ- 
সদা ত্য স্বত্রাতৃনেবাপেক্ষ্য যত্র পিতৃসমত্বেনে ভাগন্বয়ং 

স্থতরাং ত্য পুত্রাপেক্ষয়। ভাগছয়ং যুক্তং পুভ্রাণাং ক্রমাগত- 

ধনসম্বন্ধস্য পিত্রধীনত্বাৎ অথ যঃ পিতুর্ন জ্যেষ্ঠঃ পুত্রস্তস্য 
স্বপুজুঃ সহ সমাঁশতোচ্যতে । তন্ন মধ্যমাদ্দিপুক্রাণামপ্যধ্য- 
দ্বাদিবিধানাঁৎ পিতৃতয়। ভাগঘ্য়স্যৈৰ স্থৃতরাং যুস্তত্বাৎ। 
সামান্যেন চ পিতাপুভ্রয়োঃ সমাংশাভিধানস্য ভবতো মুনীনাং 

চানুচিতত্বাৎ। কিঞ্চ পিতুরংশদয়াভিধানং সবোপাতদ্রব্যগো- 
চরমিত্যপ্যনুপপন্নং তদিচ্ছানুরোপ্িত্বাৎ বিভাগস্য ইচ্ছাতশ্চ 

সম্ভবইত্যতআহ দ্বিপিত্বকেতীত্যাহ। তদযুক্তং বক্ষ্যমাণসিদ্ধান্তে ভূর্যেত্যাদিন! তন্ত 
বচনন্ত তুল্যবিষয়ুতায়া বক্ষ্যমাণত্বাৎ উক্তব্যাখ্যয়ৈব সামগ্জস্তাচ্চ ॥ ৩৫ ॥ 

পিতামহধনে পিতুদ্ব/ংশিত্বে প্রকৃতে. যুক্ত্যত্তরমীহ কিঞ্চেতি। নম উক্ত 

ক্ত্যা নরকনিস্তারকর্ত,জ্ঞো্টপুত্রন্ত পিতুঃ পৈতামহধনে ছ্যংশিত্বং তদকর্ত,স্চ 
কনিষ্টপুত্রস্ত পিতুস্তদ্ধনে পু্রৈঃ সহ সমাংশিতাস্ত বচনানাং সামঞ্রন্তাদিত্যাশক্কতে 
অথেতি। মধ্যমেতি। মধ্যমাদিপুক্রাণামেব সার্ধাংশাদিহারকত্বং ত্র তত্র 

সপ সা শিস 

পিতা যদ্দি দ্বিপিতৃক অর্থাৎ ক্ষেত্রজাদি হয়েন তবে তাহার সঙ্গে পুত্রের 
পৈতামহধনে সমান অংশ হইবে এন্ূপ মীমাংসাঁও হইতে পারে। 

'আর তুল্যন্বামিত্ব প্রতিপাদক যাল্তবন্ধ্য বচনের ব্যাখ্যা পূর্বেই করিয়াছি ॥৩৫॥ 
আর যদি এ পিত। আপন পিতার পুক্লামনরকনিবর্তক জ্যেষ্ঠ হন তবে তাহার 

নিজ ভ্রাতৃগণের নিকট পিতৃসমত্ব প্রযুক্ত যেখানে ভাগন্বয় প্রাপ্তি হয়, সেই 
স্থলেই পিতার পুত্রদের নিকট ছুই ভাগ পাওয়া উচিত, যেহেতু পৈতামহধন 
সন্বন্ধের মুল কারণ পিত।। আর যে পিতা আপন পিতার জ্োষ্টপুত্র নহেন 
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ভাগৰয়ন্রয়ন্যুনাধিকানামপি প্রাপ্ডে বির্িফলো! বিধিঃ নিয়মার্থ- 
ত্বঞ্চ বচনস্য ন বর্ণনীয়ং বিষুবিরোধাৎ তদাহ। পিতা চেৎ 
পুরান বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মূপাত্তেহর্থে পৈতামহে ভু 
পিতাপুভ্রয়োস্তল্যং স্বাম্যং। অস্যার্থঃ ম্বোপার্ভে যাবদেব 
গ্রহীতূমিচ্ছতি অর্দং ভাগঘয়ং ভ্রয়ং বা তৎুসর্ববং তস্য শান্তা 

নুমতং ন তু পৈতামহেহপি । তথাচ হারীতঃ । জীবন্নেব বা 
পুত্রান্ প্রবিভজ্ঞ বনমাশ্রয়েৎ ৃদ্ামং বা গচ্ছেৎ বল্লেন বা 

ততোন্যুনন্ত একাংশমাত্রন্ এ পিতৃত্বে রা ভাগদ্বয়মেব ুকতমিতি 
ভাবঃ। নন পৈতামহে পিতাপুক্রয়োস্তল্যাধিকাবিত্বমেবোচাতে তথাচ, প্রাথম্যাৎ 

জ্যেষ্ঠেনৈব পিতুঃ সমানাধিকারিতা ভবিষ্ততি ন মধ্যমেন কনিষ্ঠৈর্বা তৎ কথং 

নানত্বমতআত সামান্তেনেতি। সামযুন্তেন*সমমংশিত্বমিত্যাদৌ অবিশেষেণেত্ার্থঠ। 
অন্ুচিতত্বাদিতি। তথাচৈকপুত্রস্ত পিতৃদ্বণংশিত্বং দ্বিপিতৃকন্ত তু ক্ষেত্রজাদেঃ 
পিতুশ্চ সমাঁংশিত্বমিতোবোচিতমিতি ভাবঃ | টিবি নিত স্বোপার্ভ- 
সিল ০১ শরা ৬৬ & ও 

তাহার নিজ পুক্রগণের সহিত সমানাংশ হইবে, ইহা! বল! অত্যন্ত অনুচিত ; 

যেহেতু মধ্যমাদি পুভ্রেরো সার্দৈকভাগাদির বিধান আছে। সুতরাং পিতৃত্ব 
সন্বন্ধমাত্রেরই পিতার ভাগদ্ধর পাওয়! “যুক্তিযুক্ত হয় অতএব সামান্তত মুনি- 
বচনের যথাশ্রুত অর্থ ধরিয়া পিতা পুত্রের সমান ভাগ কথন অতি অন্থুচিত এবং 

সোপাজ্জিত ধনে পিতার ছুই অংশ প্রাপ্তির কথাও অসঙ্গত। কাবণ স্বোপাঞ্জিত 
ধন বিভাগ পিতার ইচ্ছান্থুসাবী, ইচ্ছাক্রমে ছুই, তিন, ন্যুন ও অধিক বিভাগের 
প্রাপ্তি সম্ভাবনা বিধায় ভাগঘ্য়ের বিধি বিফল, ও ভাগদ্ধয়ের একাস্ত নিয়মও 

বলা যায় না। যেহেতু বিষ্ুবচনের সহিত বিরোধ জন্মে, যথা যদি পিত। 
পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন তবে তাহার স্বোপাজ্জিত ধনেতে যাহ। স্বেচ্ছ।। 
পৈতামহ ধনেতে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব অর্থাৎ স্বোপাঞ্জিত ধনে যত গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা করেন তাহ! অগ্ধই হউক, ভাগদ্ব়ই হউক অখব! তিন ভাগই 
হউক তৎসমুদ্রায়ই শান্তসন্মত। কিন্তু পিতামহধনে সেরূপ নহে যথা! হারীত 
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বিভজ্য ডুয়িষ্ঠমাদায় বসেৎ যছ্যুপদশ্যেৎ পুনস্তেভ্যো গুহী- 
য় । অনেন স্বল্পস্য বিভাগে! ভূয়িষটদ্ব্যস্য গ্রহণঞ্চ পিতু- 
রতিহিতং ॥ বৃদ্ধাশ্রম প্রাব্রজ্য। ॥ ৩৬ ॥ 

যচ্চ শঙ্ঘলিখিতবচনং। স যদ্যেকপুক্রঃ স্যাৎ ছোঁ ভাগা- 
বাত্মনঃ কুর্য্যাৎ। অস্যারমর্থঃ |. একস্য পুভ্রঃ একপুজ্ঞঃ ন 
পুনরেকএব পুত্র যস্যেতি বহুত্রীহিঃ তস্যান্যপদার্থপ্রধান- 
ত্বেন বষ্টীতৎপুরুষাদ্দবর্ধলত্বাৎ একপুত্রশ্চৌরস৯ তথাঁবিধস্য 
পিতুর্ভাগদ্বয়ং ন তু ক্ষেত্রজস্য পিতৃত্বেহপি । তত্র স্যাঁৎ সদৃশং 

সবাম্যমিতি বচনং কষেব্রজপিত্রভি প্রীয়মেৰ বর্ণনীয়ং । ক্ষেত্র- 

॥ 

টিজার লিতাবহধনবিবনেবেত্যহ ডি উপরে ভুক্ত- 

সর্বধনঃ স্তাৎ ॥ ৩৬ ॥ 

ভাগদ্বয়বচনং স যদ্যেকপুত্রঃ স্তাদিত্যনেনৈকমূলতয়! একপুত্রকপিতৃবিষয়মিতি 
মতমপাকর্ত্ং তথ্চনমুন্তথা ব্যাখ্যাতুমুখাপয়তি যচ্চেতি। দুর্বলত্বার্দিতি। একদেশ- 

লক্ষণাপেক্ষয়! সমুদায়ে লক্ষণায়া গৌরবগ্রস্তত্বাদিতি কেচিৎ। তদসৎ সমুদায়ে 

শক্ত্যতাবেন লক্ষণায়৷ অপ্রসক্তেঃ। বস্ততত্ত তৎপুরুষে উত্তরপদং মুখামেৰ 
পূর্বপদস্ত সম্বদ্ধিনি লাক্ষণিকং বহুত্রীহৌ ছ্বয়োবেব পদয্ধো! মুখ্যার্থত্যাগাৎ তদ 

পা শীল ৮ পপ সা পি পপ সস পাস শশা পপ শীত পাস পদ আপসপ্প পপ আপ পপপ পপা স পপ রস সপ ০৯০, এ 

বচন, অথবা পিতা জীবদ্দশায় পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয় বানগ্রস্থ 
হইবেন কিংবা বৃদ্ধাশ্রম গ্রহণ করিবেন অথবা স্বল্পধন বিভাগ করিয়। দিয়া 

প্রচুর ধন স্বয়ং লইয়া বাস করিবেন।* যদি সমগ্র খাইয়া! ফেলেন তবে গুনর্বার 

. সেই পুভ্রগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। ইহাতে স্বর্পধনের বিভাগ 

ও পিতার আপনার জন্য প্রচুর ধনের গ্রহণ উক্ত হইল। বৃদ্ধাপ্ীমের 

অর্থ যতিধর্থথ ॥ ৩৬ ॥ 

তথ! শঙ্ঘ ও লিখিত মুনিদ্বয়ের বচন, সেই পিতা বদি একপুজ হয়েন 
তবে আপনার ছুই ভাগ গ্রহণ করিবেন এই বচনে এক পুত্র শব্দের অর্থ 



পপ 

টি জী 
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সক পট পিস সস পাপা পা পা এ 

জোহি' দ্বিপিতৃকঃ। তদাহ বৌধায়নঃ। স্বৃতস্য চ প্রসূতো 
ষঃ ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা। অন্যেনানুমতো। বা স্যাৎ স্বে ক্ষেত্রে 
ক্ষেত্রজঃ ম্মৃতঃ | স এব দ্বিপিতৃকে!। ছিগোত্রশ্চ ঘয়োরপি স্বধা- 

করো রিকৃখভাগ্ ভবতি । অস্যার্থঃ | ক্রীবাদেঃ স্বে ক্ষেত্রে তদনু- 
মতোহন্যেন প্রসৃতঃ ক্ষেত্রজঃ | তথ]! নারদঃ। ক্ষেত্রিকানুমতে 
ক্ষেত্রে বীজং যন্য প্রকীর্ধ্যতে । তদপত্যং ছঘয়োরেব বীজি- 

ক্ষেত্রিকয়োর্মজিং ॥ ৩৭ ॥ 
০০১১১১১0১১0 ১১১১১১১১১১১ শিল্প ল স্পস্ট 

পেক্ষয় ছুর্বলত্বর্মিতি। ওরসম্তাপি পিতুর্ভাগদ্য়ে ক্ষেত্রজন্ত পুত্রেণ সহ তুল্যাং- 

শিত্বস্থিতৌ তথ্িয়তয়া সদৃশং স্বাম্যমিতি বচনন্ত মুখ্যত্বসস্তবে ন্যুনাধিকবিভাগ- 
নিষেধেন লক্ষণা অন্তায্যেতাভিগ্রেত্যাহ তত্র স্তাদিতি। দ্বিপিতৃকমাহ ক্ষেত্রজোহীতি। 

মৃতস্ত চেতি। স্বে ক্ষেত্রেইন্তেন প্রস্থত উৎপাদিতঃ ক্লীবাদেঃ ক্ষেত্রে ঝা 
তদন্থমতোইস্তেনোৎপার্দিতইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ 

পীর পিল পি বস আপ স্পেস পলক 

ই হিপ ০০তম ৯০০ সমস ১ সতত 

একের পুত্র অর্থাৎ গুরস। নতুবা একই পুত্র যার এরূপ বন্ত্রীহি সমাস 

নহে। যষ্ঠীতৎপুরুষসমাসাপেক্গ। লাক্ষণিক অন্যপদার্থপ্রধানক বন্ত্রীহি সমাস 

দুর্বল, সুতরাং এক পুল্রপদে ওরস বুঝাইল। অতএব সেইরূপ পিতাৰ 
ছই ভাগ প্রাপ্য, ক্ষেত্রজপিতার জনকত্ব থাঁকিলেও ভাগদ্য় লাভ হইবে না, 
একারণ পৈতামহধনে পিতাপুত্রের তুল্য স্বামিত্ব বচন ক্ষেত্রজ পিতৃ বিষয়েই 
বর্ণনীয়। ক্ষেত্র পুত্র দিপিতৃক অর্থাৎ “তাহার ছুই পিতা যথা বৌধায়নবচন, 

মৃতব্যক্তির কিংবা ক্লীবের অথবা! ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুমতিক্রামে তদীয় 

ত্রীতে অন্য কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রকে ক্ষেত্রজপুভ্র বলে, সেই ক্ষেত্রজপুত্র 
ঘিপিতৃক, ও ছুই পিতার গোত্র, শ্রাদ্ধ ও ধনাধিকারী হয়। তথা নারদ বচন, 

ক্ষেত্রিকের অনুমতিক্রমে তৎপত্বীতে অন্তদত্ত বীজদ্ধার। যে সন্তান জন্মে সেই 
সন্তান বীজী ও ক্ষেত্রিক এই উভয়ের হয় ॥ ৩৭ ॥ 

1 এটির নি টিটি নিররিরিনিরিটিিটিিিরিউজিরিির 
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অতশ্চৈকপুত্তর আত্মনো। ভাগদয়ং কুর্ধ্যাদিতি বিধে৷ এক- 
পুক্রত্বস্য কর্তৃবিশেষণতয়া বিবক্ষাহত্বাৎ উদ্দেশ্যবিশেষণত্বেনা- 
বিবদ্ষিতত্বমিত্যপি পরাস্তং ভবতি। কিঞ্চ পরমপ্রেক্ষাবন্মনু- 
গৌতমদক্ষা দিপ্রযুক্তপদীনাং প্রতিক্ষণমবিবক্ষামাঁচক্ষাণিঃ স্বস্যৈব 
সাক্ষাদবিবক্ষিতত্বং খ্যাপয়তি। তথা পুত্রার্জিতেহপি 

৭ শী শি পপ সস পপ পপ 

অথৈকপুত্রোদ্দেশেন ভাগদ্বয়বিধানাঁৎ হৃবিরুভয়ত্বনতৎ গ্রচ্ৈকত্ববচ্চ উদদেস্ট- 

বিশেষণত় একপুত্রত্ববিশেষণমবিবক্ষিতং কিন্তু পক্ষপ্রাপ্তানুবাদমাত্রং অতঃ 

সর্ধেষামেব ভাগদ্বয্মিত্যাশঙ্কাহ অতশ্চেতি। কর্তৃবিশেষণতয়েতি । একপুন্র- 

কর্তৃকা ্ বসন্বন্ধিভাগদ্বয়ন্ত বিধেয়তয়া একপুত্রত্বং বিধেয়বিশেষণমেব ন তুদ্দেশ্ত- 

বিশেষণং বেনাবিবক্ষিতং স্তাদিতি ভাব: । কেচিত্ত, কর্ত,বাখ্যাতবাচ্ত্বেন 

বিধেতয়! তদ্বিশেষণস্তৈকপুত্রত্বস্ত দিপিতৃকব্যাবর্তকত্বেন সপ্রয়োজনকতয়া বিব- 

অতএব একপুজ্র পিতা আপনার ভাগছয় করিবেন এই বিধিতে এক 
পুত্রত্বরূপ পদার্থকর্তার বিশেষণ বিধান্প বিৰক্ষিত অর্থাৎ, আবশ্যক। এজন্য 
উদ্দেশ্য বিশেষণ বলিয়৷ কেহ যে অবিবক্ষিত বলেন সে মত পরাস্ত হইল এবং 

। ধিনি পরমবুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন মন্থ গৌতম দক্ষাদি মুনিগণ কর্তৃক লিখিত পদেব 
| প্রতিক্ষণে অবিবক্ষা অর্থাৎ অনৈয়ত্য ব্যাখ্যা কবেন, তিনি স্বব্যক্তরূপে আপ- 
নারই অনৈয়ত্য প্রকটাকৃত করেন। 

এবং পুত্রকর্তক উপার্জিতধন্রও বিভাগকালীন পিতা ছুই অংশ 

পাইবেন যেহেতু পূর্বোক্ত প্রমাণে কোন বিশেষ দৃষ্ট হয় না ও কাত্যায়ন 
মুনিও সুস্পষ্ট বলিয়াছেন, যথ! পুক্রবিত্বার্জন হইতে পিতা অংশদ্ধয় অথবা! 
অদ্ধভাগ গ্রাহী হইবেন এবং মাতা ও পিতার পবলোকে পুত্র তুল্যাংশভাগিনী 

হয়েন। পুত্রবিভার্নের অর্থ পুত্রের উপার্জিত ধন) তাহা! হইতে পিতার হ্যংশ 

কিংবা অর্দভাগ প্রাপ্য, নচেৎ পুত্র ও বিত্ত এই উভয্বের অর্জন হইলে পিতা 

মু পা পাজি শত আর ১৮ লজ বি ৯ম সপ পা পি অপ রাগ চি 
লা 

ঁ 



ইটা আছ 
৭৬. _ দ্ায়ভাগঃ। 

ধনে পিতুরংশদ্বয়ং দ্বাবংশাঁবিতি গৃহীতাংশদ্বয়মিতি চাঁবিশে- 
বশ্রগতেঃ | ন্বব্যক্তমাহ কাত্যায়নঃ | দ্যংশহরোহর্ধহরোবা 

পুক্রবিত্তার্জনাঁৎ পিতা । মাতাঁপি পিতরি প্রেতে পুক্রভুল্যাং- 
শভাগিনী | পুভ্রস্য বিভীর্জনাৎ পিতৃদ্বযংশহরত্বং অর্দহরত্বং 
বেভ্যন্যার্থ) | ন চ পুভ্রশ্চ বিভ্ঞ্চেতি পুক্রবিত্তে তয়োরর্জনাৎু 
পিতা দ্যংশহরঃ পুভ্রানর্জনাত, সর্ধহর ইতিবাচ্যং অনর্জিিত- 
পুক্রস্যাপি জ্রাতৃভি্রিভীগে বিভার্জকতয়া অংশঘয়স্যেক্ত্বাৎ 
কথং সর্ববহরত্বং অতে। বিভাগাহ্সন্বন্ষিনি বিদ্যমানে অর্জ- 

কস্য দ্বংশিত্বং অসতি তু সর্বহরত্বং বাচ্যং তথাত্র পিতা- 

পুজ্রয়োঃ প্রমত্তগীততা স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥ 
€ 

ক্ষিতত্বমিত্যাহঃ | স্বধনাতিরিক্তধনে পিতুর্ভাগন্ধয়যুক্তিদাার্থণাহ তথেতি। 

পুত্রবিত্তাজ্ঞনাদিতি। দ্যংশহরত্বাদ্যন্য়ান্ুরোধাৎ কৃদ্বিহিতোভাবে দ্রব্যবৎত্প্রকাশতে 

ইতি ব্যুৎপত্তেঃ পুব্রাজ্জিতবিত্াদ্িত্যর্থঃ। নচেতি। তথাচ পুত্রার্জিতবিত্তে ন 
পিতুদ্বাংশিত্বং যেন দৃষ্টান্তবলাৎ প্রর্ৃতদাঢং স্তাদিতি ভাবঃ। পিতাপুত্রয়োঃ 
পিতাপুত্রপদয়োঃ ॥ ৩৮ ॥ 

আস». সাক এ সিসি পা? 

দ্বাংশভাগী হইবেন ও পুত্রের অর্জন অর্থাৎ উৎপাদন ন! হইলে সকল ধনভাগী 
হইবেন এপূপ অর্থ করিও না। যেহেতু ত্রাতগণেব সহিত বিভাগস্থলেগ যে 

ভ্রাতাব পুজ্রোৎপাদন তয় নাই এমন ভ্রাতা পিতৃজ্রব্যের উপঘাতত্বারা উপার্জক 
হইলে তাঁহারও ছুই ভাগ প্রাপ্য হইবে তবে কি প্রকাবে সর্বধনভাগিত্ব পক্ষ 

ঘটিবে। সুতরাং কেহ ভাগী থাকিলে অর্জকের দুই অংশ হইবে, কেহ ভাগী 

না থাকিলে উপার্জকেব সমুদায় হইবে ইহা অবশ্য বক্তব্য তাহা হইলে কেবল 
পিতাপুত্রেব উৎকীর্ন উন্মত্ত প্রলাপ হয় ॥ ৩৮ ॥ 

ঞ্ 
নি লি রর 

স রি শপ সি পি শিস পপ আস পপ টপ ও পাস পসরা এ ৯০ শিস 



দায়ভাগঃ ।' ৭৭ 

কিঞ্চার্জনং স্বত্বহেতৃভৃতব্যাপারঃ অর্জজনং স্বদ্ং নাঁপাঁদ- 
ব্তীতি বিপ্রতিষিদ্ধমিত্যভিধানা ন চ পুত্রেষু ত্বত্বমস্তীতি 
সর্ববন্বদানে প্রদর্শিতং অতস্তত্র গৌণমর্জনপদং বিত্বে চ মুখ্যং 
ন চৈতৎ সকৃৎশ্রন্তস্য সম্ভবতি। ন চ পুত্রেণার্জিভত্বাৎ পুন্রস্য 

নন বিভাগোহ্থম্ত পিত্র্যস্ত ইত্ভিবং পিতাপুত্রপদং সন্বদ্ধিমাজ্রোপলক্ষণং 
সামান্তকল্পনায়াং লাঘবন্ত মূলত্বাদতআহ কিঞ্চেতি। বিপ্রতিসিদ্ধং বিরুত্ধং তথা 

ার্জনং স্ত্বমাপাদয়তোবেত্র্থঃ । অভিধানাৎ প্রাজ্ৈবিতি শেষঃ1 দর্গিতমিতি। 
তত্র পুত্রদাননিষেধস্ত স্বত্বাভাবেন স্তায়মূলত্বার্দিতি ভাবঃ। সম্ভবতীতি। সরু- 

দুচ্চরিতঃ শব্দঃ সরুদেবার্থং গময়তীতি স্তায়াৎ যুগপদ্বতিদ্বয়বিরোধাচ্চেতি শেষঃ। 
তেন ন ছন্বগর্ভতৎপুরুষঃ সম্ভবতীতিভাবঃ। দ্বযংশপ্রাপ্তেরিতি। অর্জকে। 

দ্বাংশমাহবেদিতি বচনাৎ পিতুর্ভাগদ়্ং নৃহ্বীতীংশদ্ধয়ং স্বয়মিভি সামান্তাভিধানা- 

দিতি ভাবঃ। অনর্থকমিতি অর্ধহরত্বাভিধানমনর্ঘক মিত্যর্থঃ ইদমুপলক্ষণং। 
পপি শশা স্স্সীস 

আবও দোঁষ দেখাইতেছি অর্জন শবের অর্থ শ্বত্বজনক ব্যাপার, অর্জনা- 
ধীন স্বত্ব জগ্মায় না একথা অতি বিরুদ্ধ ব্ধায় যে বস্তুতে স্বত্ব থাকে সেই 
বস্তব অর্জন বলিতে পারা যায়। যখন সর্বস্ব দান স্থলে পুজেতে পিতার স্বত্ব 

.| নাই বলিয়! পুভ্রের দান নিষেধ প্রদর্শিত হইয়াছে তখন সেই পুত্রের অর্জন 
বলিতে গেলে মুখ্যার্থ পরিত্যাগ পূর্বক উৎপাদন অর্থে লক্ষণ করায় অর্জনপদ 
গৌণ হয়, আর ধনের অর্জন এই অংশে স্বত্ব প্রযুক্ত অর্জন পদ যুখ্য 
অর্থাৎ লক্ষণা করিতে হয় না। এএরূপ এক অর্জনশষের এককালীন মুখ্য ও 

গোণবুত্তি অবলম্বন অসম্ভব ৷ 

এবং পুত্রকর্তৃক উপার্জিতধনে পুত্রের ছই অংশ, পিতারও ছুই অংশ এই 

বাবস্থা, এই কাত্যায়ন বচন ব্যতিরেকেও পূর্বোক্ত সামান্য বচনন্বারা প্রাপ্ত 
হইবাঁয় ফলে ফলে সমানভাগ হওয়াতে কাত্যায়নবচনে পিতার ব্বর্ঘভাগিত্ব 
কথন নিবর্থক হয় একথা বলিও না। এবচন না থাকিলে দ্বাসোপার্জিত 

শশা 



| চা. | 
৭৮ দায়ভাগঃ | 

এপস আস অপ সপন 

শপ্রাণ্ডেঃ পিতৃশ্চ ভাগঘয়স্যাম্মাদ্চনাদৃতেহপি প্রাপ্ডেঃ 
সমভাগত্বাপাতাৎ বিধানমনর্থকমিতিবাচ্যং এতঘ্চনমস্তরেণ 
পুত্রধনে পিতুর্ভাগঘয়স্যাপ্রাপ্তে বচনস্যার্ধবত্বাৎ ॥ ৩৯॥ 

কিঞ্চ 'পুত্রবিভার্জনাদিত্যস্য পিতৃধনবিষয়ত্বে পিতুরি- 
চ্ছাঁতে৷ দ্বাংশহরত্বমর্দহরত্বন্বেত্যনুপপন্নং ইচ্ছানুরোধিত্বাৎ 
গ্রহণস্য ইচ্ছায়াশ্চানিয়তত্বাৎ সার্ধসপাদপাদোনাংশগ্রহণস্যাঁপি 
সম্ভবাৎ কথং *পক্ষদ্বয়মাত্রকীর্তনং নিয়মার্থত্বঞ্চ পিতৃধনগোচরং 

প্রাতিনির্দি্টদবাংশহরত্বমাদায় বিরুদ্ধার্থকত্বমপি বোধ্যং। ভাগছয়স্ত।গ্রাপ্তেরিতি। 
দ্যংশার্দরূপদ্ধিবিধভাগন্তাপ্রাপ্তে নিয়মেনাপ্রান্তেরিত্যর্থঃ। তথাচ ভূত্যার্জিতবৎ 
সর্বত্েৰ স্বাম্যাৎ ভূষিষ্টগ্রহ্ণস্তাপি প্রাপ্ডেনিয়মার্থং পক্ষদঘরয়মুক্তমিতি ভাবঃ। 
বিরদ্ধার্থকতঞ্চেতয়ে ধিষয়তেদস্ত বক্ষ্যমাঁণিতয়া নিরসনীয়মিতি ॥ ৩৯ ॥ 

ননু পুত্রে স্বত্বমন্তেব অন্যথা “বিক্রয়ঞৈব দানঞ্চ ন নেয়াঃ স্থ্যরনিচ্ছবঃ| 

দারান্ পুত্রাংশ্চ সর্বশ্বমাত্বন্েব নিযোজয়েৎ। আপতকালে চ কর্তব্যং দানং 

বিক্রয়এব চ। অন্যথা ন প্রবর্তেত ইতি শাস্ত্রার্থনিশ্চয় ইতিকাতায়নেন বিরোধঃ 
স্তাৎ অতএব মাতাপিতৃদভবিক্রীতো পুত্রৌ দত্রিমক্রীতৌ। মন্ুরাহ ম্ম। যত্ভ, 

ধনের স্তায় পুত্রার্জিতধনে সর্বতোভাবে স্বাতন্ত্র্য প্রযুক্ত পিতার ইচ্ছাক্রমে |. ' 
অধিকগ্রহণেরও সম্ভাবনা ছিল, দুই অংশ ও অর্দাংশরূপ দ্িপ্রকার বিভাগের 
নৈয়ত্য প্রাপ্তি ছিল না। এ হুই প্রকার বিভাগের নিয়ম বিধান করিয়া বচনের 
সার্থকতা! সম্পাদিত হইল ॥ ৩৯ ॥ ৃঁ 

আর পুত্রবিত্তার্জনাৎ এই বচন পিতৃধন বিষয়ে ঘটাইয়! পিতার ইচ্ছাতে 

ছ্বাংশভাগিত্ব ও অর্ধভাগিত্ব কথন অনুচিত, কারণ ইচ্ছার নৈয়ত্য নাই স্থতরাং 

ইচ্ছানুসারে লইতে গেলে সার্ধ বা সপাঁদ অথবা চতুর্থাংশ ন্যনাদি ভাগ গ্রহ- 

ণেরে সম্ভব আছে, সে স্থলে দুইটি পক্ষধাত্রের কীর্তন কি প্রকারে সম্ভবে? 
আর পিতার স্বোঁপার্জিত বিষয়ে ছুইটি মাত্র কর্পের নিয়ম করাও সপ্ভবে না, 

৩ ১১১১১১১১১১১ স্ে 
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ন সম্ভবতীত্যুক্তং প্রাক। অত্র চ পুরোর্জিতবিতস্য যথা : 
'শহরত্বং তথা] তটস্যৈব বিত্তস্যার্দহরত্বমিতি যুক্তং ন 

পুনদ্বযংশস্যার্ধমেকোহংশস্তদৃগ্রহণার্থং বচনং অর্দস্য দ্বযং- 
শস্য চৈকদেশত্বেনে একদেশিন আকাজ্িতত্বাৎ পুরুষ- 
বিশেষণতয়া হরণকর্মত্বেন চ দ্বয়োঃ সমত্বাৎ পরস্পরসন্বন্ধানু- 

পপত্তেঃ। বিভার্জনাদিতি পঞ্চম্যন্তেন দ্যংশরূপৈকদেশা- 
বার্যোপাদান্াবিবাদাৎ অর্ধপদেনাপি তস্থ্যান্বয়ে! যুক্তঃ 

পুত্রদারোপক্রমে নারদেনোক্তং। আপংস্বপি চ কষা বর্তমানেন দেহিন!। 

অদেয়ান্তাহুরাচার্য্যা যচ্চান্ঠান্মৈ প্রতিশ্রতমিত্তি তৎ পুত্রাদীনামনিচ্ছাবিষয়মিতি ন 
বিরোধঃ। ন চমম্বাদিভি রর্জনগণনমধ্যে অপত্যোতৎপাদনস্যাগণনাৎ কুতঃ পুজে 

্বত্বং কাত্যায়নাদিবচনন্তৈব তন্ত স্বত্বহেতুত্বে» প্রমাণত্বাৎ সর্বস্বদানে তু বচন- 
বলাদেৰ পুত্রস্তাদানং অতএব “ন্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারহ্থতাদৃত্ে” ইত্যুপ- 
পদাতে অন্যথা স্বত্বাভাবাদেব তদপ্রাপ্তেস্তদনর্থকং স্তাৎ অতআহ কিঞ্চেতি। 

নিয়মার্থত্বং পক্ষত্বয়নিয়মার্থত্বং। উক্তং তন্ত স্বেচ্ছেতি “ন্থল্লেন বা বিজ্ঞ ভূয়িষ্ঠ- 
মাদায় বসেদিত্যাত্যামিতি শেষঃ”। তথা চানায়স্ত্যা পুত্রাঞ্জিতবিষয়ত্বং বচনস্তেতি 

ভাবঃ। একদেশত্বেন স্বসম্বন্ধিকত্বেন একদেশিনঃ সন্বন্ধিলক্ষণন্ত । ননু তয়োঃ 

. সম্বদ্িসাঁকাজ্ত্বেপি দ্বংশস্য পুত্রবিত্তরূপসন্বদ্ধিনা অর্দান্ত তু ছ্যংশরূপসম্বন্ধিনা 

অন্বয়োইস্তিত্যতআহ পুরুষেতি। তথাচ গুণানাঞ্চ পরার্থত্বাদসম্বন্ধঃ সমত্বাৎ 

পপ সপ 

পাপা 

ইহা! পূর্বেই বিচার পূর্বক স্থিরীক্কত হইয়াছে এবং পুত্রার্জিতবিত্তের যেমন 
দ্যংশভাগিত্ব সেইরূপ সেই বিভ্তেরই অর্ধভাগিত্বর্্ যুক্তিসিদ্ধ; নতুব! 

দ্যংশের অর্ধ একাংশ গ্রহণ কবিবেন এরূপ ৰচনার্থ নহে। কারণ অর্ধ আর 
দ্বাংশপদ একদেশবাচক স্থুতরাং একদেশি অর্থাৎ কাহার অর্ধ ও কাহার 

ংশ তাহা কে আকাজ্া করে এজন্য পুরুষের বিশেষণ ও হরণত্রিয়ার কর্মব- 

পদ বলিয়া! সমত্ব প্রযুক্জ বিশেষণঘ্বয়ের পরম্পর অন্থয় হুইতে পারে না। 

সং. তি] 
লে সম ০ ০ রত এ জি 
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বিততার্জনার্ঘপদয়ো শ্চাব্যবধানাৎ বিভ্তস্যৈবার্ধং প্রতীয়তে ন 
পুনদ্বযংশস্যার্ধমেকোহংশঃ প্রতীয়তে স্বায়তে চৈকাংশপদে 
প্রয়োক্তব্যেহবাচকপদপ্রয়োগস্যান্যাধ্যত্বাৎ বিতস্যৈবার্দং 
যুভ্তং।| ভত্র পিতৃদ্বেব্যোপঘাতেন পুত্তাজিতবিত্দ্যার্ধং 
পিতুঃ অর্জকস্য পুত্রস্যাংশঘয়ং ইতরেষামেকৈকাংশিতা৷ অনুপ- 

ন্তা্দিতি জৈমিন্যুত্তর্যায়েন ছ্য়োর্বর্বশেষণয়োঃ পরস্পরং নান্বযসম্ভবইতি ভাবঃ। 

বিভ্তার্জনাদিতি পঞ্চম্যন্তেন দ্যংশরূৈকদেশন্য যোহম্বয়ঃ তদর্থোপাদানস্য তদর্থ- 
দ্বাংশোপাদানন্ত অবিবাদাৎ ভবতোইপি সগ্মতত্বাৎ অর্ধীপদেনাপি তদন্বয়োযুক্ত- 
ইতার্থঃ ছাংশন্ত তু পঞ্চমাস্তান্পস্থিতা। তদন্বয়োন যুক্তইতিশেষঃ| পঞ্চম্ত্তত্বেনেতি 
পাঠে বিত্তার্জনাদিতানস্তরং ইতি যষ্্যত্তঃ তৎপরামর্ষণীয়স্ত উপাদানেনান্বয়ঃ। 
আসত্তিবলাৎ পঞ্চম্যস্তেন সহ প্রথমঃ অর্তৈবান্থযো ন তু দ্যংশন্ত আসত্তিবিলম্বাদি- 
ত্যাহ বিস্তার্জনেতি। অত্র চানন্বয়িব্যবধানাভাবস্তৈব আসত্তিঘটকতয়া হবপুত্র- 
বিস্তপদৈ বা্যবধানেইপি নামত্যন্ুপপত্তিরিতি ধোয়ং। নপুনরিতি। তন্ানন্বয়িনা 
হর ইত্যনেন ব্যবধানাৎ পঞ্চম্শ্রবণাচ্চেতি ভাবঃ। দ্ধযংশেনান্বয়ে তাৎপধ্যা- 
ভাবমাহ স্থায়ত্তইতি। অবাচকপদেতি। একাংশত্বেনাবাচকার্ধপদেত্ার্থঃ | 

্ম 
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জৈমিনিহ্ত্র আছে বিধায় বিত্তার্জনাৎ এই পঞ্চমী বিভক্ত্যতস্ত পদের সঙ্গে |. 
দ্যংশরূপ একদেশের অন্র নির্বিবাদ প্রযুক্ত অদ্ধরূপ একদেশের সহিতও 

সেই অঞ্জিতবিত্তের অন্বয় যুক্তিযুক্ত এবং বিস্বার্জন ও অধ্ধপদের অবাবধান 
প্রযুক্ত বিত্বের অর্ধ প্রতীত হইতেছে। নছুব! দ্বাংশের অর্ধ একাংশ এরূপ 
অর্থ প্রতীত হয় না, কেননা একাংশ পদ প্রয়োগ, খাধির সম্যক আয়ত্ত থাকিতে 

অমন করিয়া ঘুরাইয়া অবাচক পদ প্রয়োগ কর! অন্যাধা। অতএব বিশ্বের 
অর্ধ এই অর্থ কর! ন্তাষ্য বলিয়! বুঝিতে হইবে । তাহাতে পিভৃদ্রব্যের উপঘাত 
দ্বার! পুত্র কর্তৃক উপার্জিতধনের অর্ধভাগ পিতার প্রাপ্য । অর্জক পুত্রের 

€শদ্বর ও অন্তান্ত পুত্রের এক এক অংশ প্রাপ্য। আঁর বদি পিতৃদ্রব্যের 

৪. ঞ 
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ঘাতে তু পিতুরংশদঘ্বয়ং অর্জকস্যাপি তাবদেব ইতরেষামনং- 
শিত্বং ॥ ৪০ 

যা নিন পিতুরদ্ধহরত্বং বিদ্যাদিনাহপি 
'জ্যেষ্ঠস্যৈবাধিকাংশদর্শনাৎ বিদ্যাদিশুন্যস্য জনকতী মান্রেণ 

₹শিত্বং। তেন ক্রমাগতধনাঘ। পুক্রার্জিতধনাদ্বা ভাগঘয়ং 

পিতা স্বয়ং গৃহ্রীয়াৎ অতোহধিকমিচ্ছন্নপি নাহৃতীতি বচ- 
নার্থঃ।, স্বার্জিতধনাত্ত, যাঁবদেব গ্রহীতুমিচ্ছতি তাবদেব 

গৃহীয়াৎ পুজাঁণাস্ত পিতামহ্ধনাৎ বিংশোদ্ধারং দত্বাহ- 
সস পপ পপ সস 

লু মা. 

. 
সস স্বারপরর্ররররাপাপ৮-৯ পএপ। 

অন্ঠাধ্যত্বাদিতি। তথাচ ন তদন্ব়তাৎপর্য্যমিতি ভাবঃ। দ্ধযংশার্ঘয়োর্ববিষম- 

শিষ্টতয়! বিষয়ৈক্যে বিরোধাৎ ব্যবস্থিতবিকষ্ঠীমাহন্তত্রেতি ॥ ৪০ ॥ 
নম্বত্রাপ্যদপর্যযবসানে দ্বাংশাভিধানমনর্থকমতআহ যদ্ধেতি। ইদঞ্চ পিতুগড ণ- 

বত্বনিগু ণবস্বাভ্যাং অর্দহরত্বদ্যংশহরত্বাভিধানং অংশিল্নেকশ্মিন্ পুত্রে বেদিতব্যং 
একন্সিংস্বর্জক পুশ্তরে অংশিনি গুণবতি পিতরি দ্যংশিত্বং নিগুণেহদ্ধীমিতি বৈপ- 

রীত্যং নৈয়ায়িকং স্থধীভির্ভাব্যং | দত্বাদত্বৈবেতি। জ্যেষ্ঠং বা শ্রেষ্ঠভাঁগেন 

সর্ধবে বা! স্থযুঃ সমাংশিন ইতিবক্ষামাণবচনাদিত্যাশয়ঃ। পিতামহধনে পিতুরিচ্ছয়! 

্ ন্যনাধিকদানে নিরস্তে পিতুঃ স্বার্জিতমাত্রপধ্যবসার়িবক্ষ্যমাণন্যুনাধিকবিভাগকারণ- 
টিটলিিিল সিটি টিটি হি ভিডি 

উপঘাত না থাকে তাহা হইলে পুত্রার্জিতবিত্তের ছই অংশ পিতার অর্জকেরো 

ছুই অংশ, অন্ান্ত পুত্রের সে ধনে অঃশাধিকার নাই ॥ ৪০ 
এমতে পিতৃন্রবোর উপঘাত ও অন্ুপঘাত উভয় স্থলেই অর্ধভাগে পর্য্যব- 

সান হওয়ায় ছ্যংশ বিধান নিরর্থক জন্য দ্বিতীয় পক্ষাবলম্বন করিতেছেন । 

সা বিদ্যাদিগুণসম্পন্ন পিতার অর্ধভাগাধিকার, যেহেতু বিদ্যাদিগুণসত্বে 
| যখন জোষ্ঠ ভ্রাতার অধিকাংশ প্রাপ্তি দৃষ্ট হয় তখন পিতার গুণসত্বে অধিক 

পাওয়া অতি উচিত, আর যদি পিতা! নিগুগ হয়েন তবে কেবল জন্কত্ব নিবন্ধন 

টি ...-::525852 
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দত্বৈব 'বাঁ বিভজেৎ স্বোপার্জিতধনাৎ 'পুনগুণবন্তেন সম্মা- 
নার্থং বহুকুটুন্বত্বেন বা ভরণার্থ অযোগ্যত্বেন বা কৃপয়! 
ভক্তত্বেন বা! প্রস্নতয়াধিকদানেচ্ছু নূর্ঘনাধিকবিভাগং কৃর্ববনূ 
ধর্মকারী পিতা । তদাহ যাঁজ্ৰবন্ধ্যঃ। ন্যনাধিকবিভক্তা- 
নাং ধন্দ্যঃ পিতৃকৃতঃ স্মৃতঃ | তথা বুহস্পতিঃ | অমন্যুনা- 

ধিক ভাগাঃ পিত্র। যেষাং প্রকল্লিতাঃ। তথৈব তে পাল- 
নীয়া বিনেয়া স্তে স্থ্যরন্যথা। নাঁরদশ্চ। পিটত্রব তু 
বিভক্তা যে সমন্যনীধিকৈদ্ধনৈঃ | তেযাং স এব ধন্দ্যঃ স্যাৎ 

মাহ স্বোপার্জধিতধনাদিতি। ধর্শকারীতি। তথাচ উক্তান্ততমকারণং বিন৷ 

স্বাজ্জিতধনে পুত্রাণাং বিষমভাগ্ নখন্ম্য ইতিভাবঃ| বিনেয়াদণ্ডযাঃ। পিতৃ- 
ধনবিষয় এবেতি। স্বার্জিতধনবিষয়এবেত্যর্থঃ॥ পৈতামহইতি। হযদ্যপি 

পুত্রের উপাঁজ্জিতধনের ছুই অংশমাত্র পাইবেন এইরূপ গুণবন্ব ও নিগুণত্ব 
প্রযুক্ত পিতার পুত্রোপার্জিতধনে অর্ধভাগিত্ব ও দ্যংশভাগিত্বের ব্যবস্থা, 

যেখানে অনেক পুত্র অংশ যোগ্য ঘটিবে সেই স্থলেই বুঝিতে হইবে, নতুবা 
একপুত্রস্থলে গুণবান্ পিতা পুত্রোপার্জিতধনেব ছুই অংশ ও নিগুণ পিতা 

অর্থ অংশ লইবেন এইরূপ বৈপরীত্য বুঝিয়! লইতে হইবে। 
অতএব এক্ষণে এই ব্যবস্থা স্থির হইল যে পৈতামহ ধনই হউক বা পুত্রো- 

পার্জিত ধনই হউক তাহ! হইতে পিতা ছুই ভাগ "স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। ইহার 
অধিক ইচ্ছা করিলে ও লইতে পারেন ন৷ এই বচনের তাৎপধ্য॥ কিন্তু স্বোপা- 
জ্িতধন হইতে যত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন ততই লইতে পারেন এবং 
পিতামহধন হইতে পুত্রদিগের বিংপোদ্ধার দিয়া হউক বা না দিয়াই হউক 
বিভাগ করিয়। দিবেন এবং স্বোপাজ্জিতধন হইতে কোন পুত্রের গুণবত্ধ 
প্রযুক্ত সম্মানের নিমিত্ত, কাহাকে বা বহুপরিবার বলিয়া ভরণ জন্য, কাহাকে 
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সর্ববস্য হি পিত৷ প্রভূঃ ॥ সর্বধনপ্রতৃত্বস্য হেতৃত্বাৎ €পতামহে 
চি তদসম্তবাৎ ন্যনাধিকবিভাঁগঃ পিতৃকৃতঃ পিতৃধনবিষয় এবায়ং 

ধর্ম্যঃ। তথাচ বিষ্ঞ$। পিতা চেৎ পুভ্রান্ বিভজেৎ তস্য 
স্বেচ্ছ! স্বয়মুপাতেহর্থে পেতামহে তু পিতাপুত্রয়োস্তল্যং 
স্বামিত্বং ॥ ৪১ ॥ 

ননু বিভাঁগঞ্চে পিতা কুর্ধ্যাদিচ্ছয়া বিভজেৎ স্থৃভান্। 
জ্যেষ্ঠং বা শ্রেষ্ঠভাগেন সর্ববে বা স্থ্যঃ সমাংহ্লিনইতি যাঁজ্ঞ- 

পিতামহসর্ধধনপ্রভূত্বমপি পিতুরক্ষতমেব তথাপি প্রভূত্বমিহ ন স্বামিত্বং কিন্তু বথেষ্ট- 

| বিনিয়োগযোগ্যত্বং সর্ধশ্মিন্ পৈতামহে পিতু নঁ তথাত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥ 
যাঁজ্বন্ীয়ং নৃনাধিকবিভাগবচনং বিভাগঞ্চেৎ পিত! কুর্ধ্যার্দিতিবচনঞ্চ 

স্বার্জিতে পিতামহধনে বা সামান্ততএব সোক্লারব্নপশ্রেষ্ঠঈসমভাগবিষয়মিত্যভিপ্রায়েণ 

বা অযোগ্য বলিয়া কৃপাপ্রযুক্ত এবং কাহাকেও বা ভক্ত বলিয়! প্রসাদ হেতু 
অধিক দানেচ্ছু হইয়া ন্যুনাধিক বিভাগ করিয়া দিলে পিতা অধর্দনকারী হন' 
না। যথা যাজ্বক্ক্য, নৃনাধিকবিভাগে বিভক্তপুত্রদিগের পিতৃক্ৃত বিষম 
বিভাগ ধর্মশান্ত্রসম্মত। তথা বৃহস্পতি, পিতা পুত্রদিগকে যেরূপ ভাগ প্রদান 
করেন তাহারা ভাহাতেই সম্মত হইবে অন্তথ| দণ্ডনীয় হয়। তথা নারদ, 

' পিতা পুত্র্দিগকে যেরূপ ভাগ দিয়া পৃথক্ করিয়া! দেন তাহাদের পক্ষে সেই 
বিভাগই ধর্ম, যেহেতু পিতা সমস্তধনের প্রভু, সর্বধনপ্রভৃত্বই বিষম বিভাগের 
হেতু। পৈতামহধনে তাহা! অসপ্ভব প্রযুক্ত পিতৃরৃতন্যনাধিক বিভাগ পিতার 
স্বোপাজ্জিত বিষয়ই ধর্শ্য। পরস্ত পূর্বোক্ত গুণবন্ব ও বহুপরিবারত্বাদি কারণ 
ব্যতিরেকে স্বার্জিতধনের বিষম বিভাগ ধর্শ্য হইবে না, ফলতঃ করিলে সিদ্ধ 
হইবে। তথা বিষুৰ্চন পিত| যদি পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দেন তবে 
স্বোপাঞ্জিতধনে তদীয় স্বেচ্ছা প্রমাণ ইত্যাদি ॥ ৪১ ॥ 

এই বিষিয়ে আপত্তি তুলিয়! মীমাংসা করিতেছেন, পিতা যদি পুত্রদিগকে 

ভাগ করিয়া! দেন তাহ! হইলে ইচ্ছাক্রমে ভাগ করিরেন, অথবা জ্যোষ্ঠকে 
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বন্ধ্যবচনাঃ উদ্ধাররূপশ্রেষ্ঠভীগাঁবগতেঃ কথং ততোনানা- 
ধিকত্বমভিধীয়তে । উচ্যতে। উপরতে পিতরি ভ্রাতৃভিরপি 

বিভাগে ক্রিয়মাণে বিংশোদ্ধাররূপশ্রেষ্ঠাংশস্য সিদ্ধত্বা- 
দ্চনানর্থক্যাঁৎ ন তদর্থত্বং অথ বিনাপুযুদ্ধারং সমাঁংশতায়াঃ 

পিতৃকৃতায়া ধর্মযতবার্থং বচনমুচ্যতে তন্ন ন্যনত্বমেব তি 
| পিতৃকৃতং ধর্্যং স্যাদিত্যধিকপদমনর্থকং স্যাৎ। কিঞ্চ 

পপ 
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শঙ্কতে নব্িতি। শ্রেষ্ভাগাবগতেঃ সমভাগাবগতেশ্ঠ। কথমিতি তদীৈতঘচনে- 
নৈব তস্য প্রাপ্তত্বাৎ বিধানান্থুপপত্তিরিতিভাঁবঃ । যতএব বৈয়র্থাং স্যাদতএব ন 
তদর্থত্বমিত্যাহ উচ্যতইতি বচনানর্থক্যাদিতি। ভ্রাতৃক্ৃতবিভাগাপেক্ষয়া পিতৃরকত- 

বিশেষাভাবেন নৃনাধিকবিভক্তানামিততিবচনানর্থক্যাদিতি। তথাচ তদ্চচনং ন 
সোদ্ধারানুদ্বাররূপন্যনাধিকতাগরোধকং কিন্তু পিতুরিচ্ছাক্কতন্ঠৈবান্তস্ত ন্যুনাধিক- 
বিভাগন্তৈব বোধকমিতি ভাবঃ। প্রয়োজনাস্তরগ্রাদর্শনেন বচনস্তার্থবত্বমাশস্কতে 
অথেতি। ধর্ম্যত্বার্থমিতি। তত্চনে ধন্ম্যইত্যনেন ধর্থ্যত্বপ্রতিপাদনাদিতিভাবঃ। 

ন্যনত্বমেবেতি।  ভ্রাত্কৃতসোদ্বারাপেক্ষয়া পিতৃকৃতসমভাগস্তৈব নৃনত্বাদদিতি 
ভাবঃ। অধিক পদমিতি। সোদ্ধাবরূপাঁধিকভাগন্ত ভ্রাতৃকুতন্তাপি ধন্ধ্যত্বেন 

পিতৃক্ৃতবিষয়েইধিকপদোপাদানবৈয়র্থ্যাদিতি ভাবঃ। চূড়ামণিস্ত অধিকপদমিতি 

সপ এপ শপ" শী পপ পাপা সপ সস সমস পপ পাস 

শ্রে্ঠভাগ দানে বিভক্ত করিবেন, কিংবা! সকলেই সমভাগী হইবে, এই যাজ্ঞ- 

বন্ধ্য বচনে উদ্ধাররূপ শ্রেষ্টভাগের অবগৃতি হওয়াতে তদপেক্ষ! অতিরিক্ত 

ন্যনাপ্বিক বিভাগ আবার কেন, যদি এই কথা বলা যায় তাহার সিদ্ধান্ত এই, 

পিতার মরণানস্তর ভ্রাতৃগণের বিভাগ স্থলেও বিংশোদ্ধাররূপ শ্রেষ্ঠভাগ প্রাপ্ত 
হওয়ায় পুনর্বচন নিরর্থক । আর উদ্ধার বিভাগ ভিন্ন সমান ভাগ পিতৃককত 

হইলে ধন্ধ্য হয় এই ধন্ম্যত্ব কথনেই বচনের সার্থক্য বলিতে পারা যায় না, 
কারগ তাহ। হইলে পিতৃকৃত নুন ভাগই ধন্ম্য হয় তবে অধিকভাগ আর 
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উ্ধারাডিগ্রায়েণ সমন ধিক ইচ্ছয়। বিভজেদিত্য- 
নর্থকং পদং এতদিতরপদক্রয়েশৈষ বক্তব্যস্যাভিহিতত্বাৎ 
অন্মন্মতে তু ইচ্ছয়া' বিভজেদিতি স্বোপাত্তধনবিষয়ং শষ্ঠাং- 

ক 

জ্যোষ্ঠস্য বিংশউদ্ধার ইত্যনেন সামান্ততএব প্রাপ্তেরনর্থকমিত্যর্থ ইত্যাহ ! অথ 
পিতৃর্কৃতসমভাগএব সোদ্ধারভাগাপেক্ষয়া ন্যুনঃ কনিষ্ঠানামর্থাদধিকো! ভবতীতি 
সএবৈকো ভাগে! ন্যুনাধিকপদাত্যামুচ্যতে ন পৃথগিতি নাধিকপক্ন বৈয়র্্যমিত্যতআহ 

কিঞ্চেতি কেচিৎ। বস্তুতো৷ নন সমভাগমাত্রীভিধানে পিভৃকৃতত্বনিমিত্তবিশেষা- 

ভিধানেন সামান্তপ্রাপ্তাধিকাংশবাঁধাপত্তিরতোহধিকপদং সোদ্ধারভাগ প্রাপকতয়া 

সার্থকং বাচ্যং তথা সতি জ্যোষ্ঠং ঝ! শ্রেষ্ঠভাগেনেত্যুক্রযাঁজ্ঞবন্ধ্যবচনাস্তরং ব্যর্থং 

ন্নাধিকবচনেনৈব তদুক্তদ্বিবিধভাগাবগতেরতো! বচনমেতৎ বিষয়াস্তরাভিগ্রায়- 
কতয়া সার্থকয়তি কিঞ্চেতি। অনর্থকমিত্ি। ভাগদৈবিধ্যমাত্রাভিধানেন 
তত্রেচ্ছায়। অপ্রষোজকত্বাদিতি ভাবঃ॥ পদং বচন্চতুর্থাংশঃ। এতদিতরপদত্রয়ে- 
ণৈবেতি। বিভাগঞ্চেৎ পিতা কুর্য্যাদিতি জ্যষ্ঠং বা শ্রেষ্ঠভাগেনেত্যাদিপাদত্রয়েণ 

বক্তব্যন্ত ভাগঘয়ীপন্ত । কথং তহি বচনন্তার্থবন্ত২ং অতআহ অন্মদিতি। 
স্বোপাত্তবিষয়মিতি। পিতামহধনপরত্বে বৈযর্ধ্যাপাতার্দিতি ভাবঃ | ন কিমপীতি। 

নানাধিকবচনন্ত সম্বোপাত্তবিষয়তয়া বিভাগঞ্চেদিত্যন্ত চ পিতামহধনগোচরতয়া 

 বচনয়োরর৫থবত্বা্িতি ভাবঃ। ইদঞ্চ ন সমীচীনমুক্তং ইচ্ছয়৷ বিতজেদিত্যস্য 
স্বাজ্ভিতবিষয়তবেনৈব তত্র ন্যুনাধিকব্ভাগে সিদ্ধে ন্যনাধিকবচনবৈর্ধ্যতাদবস্থ্যাৎ 

কোথায় রহিল; হ্ৃতরাং ্নুনাধিকবিভক্তানাং” এই বচনে অধিক এই 
ৰ পদটি নিরর্৫থক হয়। 

আর উদ্ধার ভাগাভিপ্রায়ে সমন্যুনাধিকত্ব বর্ণন করিলে ইচ্ছাক্রমে ভাগ 
করিবেন এই চরণটিই নিরর্৫থক হয়, তিন চরণেই বক্তব্য বিষয়ের সমাধা 
হইতে পারে। আমাদের মতে পিতা ইচ্ছান্গুসারে ভাগ করিবেন এইটি স্বোপা- 

এ গা 



টি রা 
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শতাসমানাংশতয়োস্ত পৈতামহধনগোচরত্বমিতি ন কিমপ্যন- 
কং। ৪২॥ 

কিঞ্চ। পিতধুঠুপরতেহপি দ্বিপ্রকারো বিভাগো 
বৃহস্পতিনোক্তঃ যখা। দ্বিপ্রকারো বিভাগস্ত দাঁয়াদানাং 

প্রকীর্তিতঃ। বয়োজ্যেষ্ঠক্রমেণেকঃ সমাপরাংশকল্পনা | 
জ্যেষ্টক্রমেণেত্যুদ্ধারং দর্শয়তি তথা সমাংশতা পরেতি 
ভ্রাতৃণামপি পরস্পরবিভাগস্য দিপ্রকারত্বাৎ পিতৃকৃতস্য 

ধর্মাত্বার্থ২ তৎসার্থক্স্ত পিতামহাদিধনসামান্বিষয়ত্বপক্ষেইপি সমানমিতি 

ভাব্যং ॥ ৪২ ॥ 

নহিচ্ছয়া' বিভজেদিতি স্বগ্রাহাংশবিষয়কমেব বাচ্যং স্বল্লেন বা বিভজ্য ভূয়িষট- 

মাঁদায় বসেদিত্যেকমূলকত্বাৎ ততকথমনর্থকমতআঁহ কিঞ্চেতি। বিশেষো ন 

স্তাদিতি। তথাঁচ বচনবৈয়র9থাতাদবস্থ্যাৎ ন তথার্থসস্তবইতি ভাবঃ। যদ্াপ্যয়ং 

দোষ উচ্যতইত্যাদিন প্রাগেবোক্তস্তথাপি তশ্ত দা?প্রতিপাদনার্থং পুনবভিধান- 
মিতি বোধ্যং। নন্ু ন্যুনাধিকবচনস্য সোদ্ধারানুদ্বারভাগছযনিয়ামকত্বে পিতা 

র্িতধনবিষয়ে ব্যবস্থাপিত, আঁর শ্রেষ্ঠাংশ ও সমানাংশের ব্যবস্থা পৈতামহ 

ধনবিষয়ে বুঝিতে হইবে, এমতে কিছুই নিরর৫থক হয় না ॥ ৪২॥ 
আর পিতার মরণানস্তর ও বৃহস্পতি ছুই প্রকার ভাগ কহিয়াছেন, যথা 

দায়াদগণের দ্বিপ্রকার বিভাগ উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে একটি বয়োজ্যোষ্ঠান্ুসারে, 

আর একটি সমানভাগ, এই বচনে ভ্রাত্গণের পরম্পর বিভাগেরও প্রকারদ্য় 
কথিত হওয়ায়, উত্ত প্রকার মীমাংসা করিলে পিতৃকৃতবিভাগের বিশেষ থাকে 

না। তথ! নারদ বচন, পিত৷ প্রাচীন হইলে স্বয়ং পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া 
দিবেন তন্মধ্যে জ্যেষ্টকে শ্রেষ্ঠভাগ দিয় বিভক্ত করিবেন অথবা! পিভার যাহা 

মত হয়। এই বচনে জ্যোষ্টের শ্রেষ্ঠটভাগ কহিয়া পুনর্বার যাহা মত এই বলাতে 
যেরূপ "পূর্বোক্ত কারণ বশতঃ ন্যনাধিক বিভাগ দানে পিতার কর্তব্যত্ব মত 

প্র 
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বিশেষো ন স্যাৎ। তথা নারদঃ। পিতৈব বা স্বয়ং পুক্রান্ 
বিভজেদয়নি স্থিতঃ। জ্যেষ্টং বা! শ্রেষ্ঠভাগেন যথ! বাস্য 
মতির্ভবেৎ। জ্যেষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠভাগমভিধায় ুনর্ষখা বাস্য 
মতিরবেদিত্যনেন যাঁদৃশে ন্যনাধিকবিভাগে পিতুঃ পূর্ববোক্ত- 
কারণাৎ কর্তব্যতামতি ওবেদিতিপুথগভিধানাৎ শ্রেষ্ঠভাগা- 
দন্য এবায়ং ন্যনাধিকবিভাগঃ প্রতীয়তে ॥ ৪৩ ॥ 

যৎপুনন গরদবচনং ৷ ব্যাধিতঃ কুপিতশ্চৈধ বিষয়াসক্- 
চেতনঃ । অযথাশান্ত্রকারী চ ন বিভাগে পিত। প্রতভুরিতি 

তদ্যাধিনা আকুলচিত্ততয়া কন্মিংশ্চিৎ পুভ্রে ক্রোধাদা 

স্থভগাপুভ্রস্সেহাদা অযথাশাস্ত্রং বিভজতি তছিষয়ং পুর্বেবোজ- 

যেষামিতিপ্রতীকং ব্যর্থং স্ত্যাৎ ত্রাতৃবিভাগেহপি ঘৈবিধ্যসন্বাৎ অতো ন্নাধিক- 
বিভাগঃ সোদ্ধারানুদ্ধারাভ্যামন্তএবেত্যত্র প্রমাণাস্তরমাহ তথেতি যাদৃশইতি। 
এত্ত সমাংশমাত্রাভিধায়কত্বে বিভজেদ্বয়সি স্থিতইতিপূর্ববপ্রতীকেনৈব সমং স্তাদ 
শ্রুতত্বাৎ বিশেষস্তেতি স্তায়াৎ সমাংশপ্রাপ্ত্যা বৈর্থ্যং স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥ 

আকুলচিত্ততয়! কর্তব্যাকর্তব্যবিবেচনশুন্ঠতয়! ॥ পূর্বোক্তকারণাৎ ভক্তত্ববহু- 

পোষ্যত্বাদেঃ। কারণ্নদিতি যছুক্তং তত্র প্রমাণমাহ যথেতি। কারণং বিন! 
পূর্বোক্তকারণং বিনা অন্তন্তাসস্তবাৎ নৈকং পুত্রং বিশেষয়েদিতান্বয়ঃ ৷ নির্ভাজ- 
যেদিতাত্র কারণং বিন! পাঁতিত্যার্দিকং বিন! ইত্যর্থঃ। নম কারণং বিন ইত্যন্ত 
গুণং বিনেত্যেবার্থঃ তথাচ কারণংগুণং বিনা ন বিশেষয়েৎ নোদ্ধারাদিনা বিশেষ- 

হয় ইহ! পৃথক্ন্ধপে বলায় শ্রেষ্ঠভাগ ভিন্ন অঙ্থরূপ ন্যুনাধিক বিভাগ প্রতীত 
হইতেছে ॥ ৪৩৪ 

ইহাতে বিরুদ্ধ নারদ বচন যথা ব্যাধিত এবং কুপিত ও বিষয়াসক্তচিত্ত হয় 
শান্ত্রবিরুদ্ধ ভাগকারী পিতা বিভাগকরণে প্রভু হয়েন না, এই বচন প্রমাণে 

রোগে আকুলচিত্ততা। - প্রযুক্ত কিংবা! কোন পুত্র প্রতি ক্রোধপ্রযুক্ত অথবা 

টি 
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কারণাত্ত শান্ত্রীয়এব বিষমবিভাগঃ। যথা কাত্যায়নঃ। 
জীবদ্িভাগে তু পিতা! নৈকং পুভ্রং বিশেষয়েৎ। নির্ভীজয়ে- 
শ্নচেবৈকমকন্মাৎ কারণং বিনা । নৈকমধিকদাঁনেন বিশেষ- 
য়ে ন চ' নির্ভীজয়েৎ বিভাগশূন্যং ন কুর্ধযাৎ কারণং বিন! 
উদ্ধারাদিবিশেষোহি বহুনামেব নৈকস্য একস্যাপি চ পুভ্রস্য 
কারণং বিন| বিশেষে! ন কার্ম্যঃ কারণবশাত্ত কার্ধ্যএব একস্যা- 
পীত্যবগতে (র্মাদ্ধারাঁপেক্ষো বিশেষঃ কিন্তু পিতুরিচ্ছাকৃত- 

যনেদিতিবচনার্থঃ তৎ কথং পূর্বোক্তকারণাৎ বিশেষং ব্রষে ইত্যতআহ উদ্ধারাদি- 
বিশেষোহীতি। বহুনামেবেতি বিংশ তদর্ধতত্ত,রীয়ভাগন্পপাণামুদ্ধারাণাং বহুষে 
উদ্দিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। নৈকস্তেতি। তথাচ একন্ত বিশেষো ন তু গুণকতো- 

দ্বাররূপঃ উদ্ধীরন্ত সর্ধপুত্রনাধাণতয়। একপুত্রন্ত বিশেষস্বাসস্তবাৎ কিন্তু কারণী- 
স্তরক্কৃতস্ততোহ্গ্ঠ এবেতিভাবঃ। যদ্যপি জ্যোষ্টস্য সগুণত্বে ইতরেষাঞ্চ নিষ্চণতে 
একন্তাপুাদ্ধারকৃতবিশেষঃ সম্ভবত্যেব তখাঁপি স বিশেযষো ন বচনার্থঃ পিক্রপাদান- 

বৈয়্ঘ্যাৎ ভ্রাতৃবিভাগেহপি তথাবিধবিশেষসম্ভবাদিতি বোধ্যং1 নন একগ্রহণাৎ 
কারণং বিনা বহুনাং বিশেষঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ একন্তাপীতি। হ্যায়াদপাধ্যাহর্তব্য 

ইতি ভাবঃ। ইচ্ছারুতএবেতি। স্থার্জিতমাত্রে পূর্ববোক্তকারণসহকারেণ ইচ্ছা- 
প্র ++, ৯ ৯. ও পপ কা 

নভগাপুত্র প্রতি ন্গেহপ্রযুক্ত পিতা বদি অযথা শাস্ত্র বিভাগ করেন তবে 

তথ্বিষয়েই এই বিরুদ্ধ নারদ বচন খাটিবে অর্থাৎ তাদৃশ অন্যায্য বিভাগ 

করিতে পিতা৷ পারিবেন না, যদি পুর্বোক্ত বহুপোষ্যত্বা্দি কারণ বশতঃ বিষম 
বিভাগ করেন, তাহা শাস্ত্রীয় হইবে যথ| কাত্যায়ন, পিতা জীবদ্িভাগে 

| পূর্বোক্ত কারণ ব্যতিরেকে অধিক দান দ্বারা এক পুত্রের বিশেষ করিবেন 
না। আর পাতিত্যাদি কারণ ব্যতিরেকেও অকন্মাৎ একজনকে বিভাগ শুন্য 

করিবেন না, এ বচনে বিশেষ পদে পিতার ইচ্ছান্থসারে বিশেষ বুঝিতে হইবে। 
নচেৎ উদ্ধীর রূপ বিশেষ নছে। কারণ বহু পুত্রস্থলে উদ্ধার বিভাগের ব্যবস্থা 
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এবেতি যখোক্তএবার্৫ঘঃ। যদি পুনঃ পিতরি জীবতি পুজাঁএব 

বিভাঁগমর্থয়ন্তে তদ1 বিষমবিভাগঃ পিত্রা ন দাতব্যঃ | তদাহু 
রি ভ্রাতৃপামবিভক্তানাঁং যঙ্থ্যত্থানং ভবে সহু। নততিত্র 

গং বিষমং পিতা দদ্যাৎ কথঞ্চন। উদ্ধারস্ত তদ| পিত্রো 
এ তস্য বিষমবিভাগরূপত্বাভাবাৎ ন [যনাধিকবিজাগ- 
স্যৈব নিষেধাদিতি পিতৃকৃতে! বিভাগঃ ॥ 8৪ ॥ 

ইদানীমুপরতে পিতরি ভ্রাত্ণাং বিভাগঃ কথ্যতে । 

কৃতএবেতার্থঃ। উত্থানং বিভাগোদযামঃ। উত্থানমঞ্জিতং সহ ধুগপৎ তথাচ 
সর্কেরষামর্জিতে ন বিষমবিভাগইতিকুন্ল.কভট্ব্যাখ্যানং তদসৎ। তত্র বিষমবিভাগা- 
ভাবন্ত সমবিভাগত্ত চ ন্ায়তএব প্রা্ডেব্বচনানর্থক্যাৎ। বিষমবিভাগক্পপত্বা- 

ভাবাদিতি। এবং সমুদ্ধতোদ্ধারে সমানংশীক্ প্রকল্পয়েদিত্যাদিনা! অবিভক্ত- 
্ব্যাৎ পৃথক তণ্তৈবোদ্ধারতয়া তন্ত ভাগাভাবাদিতি ভাবঃ। ইতি পিতৃক্কত- 
বিভাগঃ॥ ৪৪॥ 

পিতৃকৃতবিভাগং “নিরপ্য ভ্রাতৃকৃতবিভাগনিরূপণার্থং সন্বোধ্যাবধানায় প্রতি- 

এক পুত্রস্থলে তাহা! ঘটে না । কিন্তু এ বচনে অকাবণ বিশেষ করার নিষেধও 

কারণ সত্বে একেরও বিশেষ করা উক্ত হওয়াতে এ বিশেষ পদে উদ্ধার 
'ক্বপ বিশেষ নহে। কিস্তু পিতার ইচ্ছাধীন বিশেষ এই অর্থ ই সুসঙ্গত। আর 
যদি পিতা জীবিত থাকিতেই পুত্রের! বিভাগ প্রার্থনা করে, তবে পিতা পুত্র- 

দির্গকে বিষম বিভাগ দিবেন না । বথ! মস্ত, যদি পুত্রের! মিলিত হুইছ্/ এক- 

কালে পিতায় নিকট ভাগ প্রার্থনায় উদ্যষ করে, তবে তথাবিধ স্থলে পিতা 

কদাচ পুত্রগণকে বিষম বিভাগ দিবেন না। কিন্তু শীস্ত্রোক্ত উদ্ধাররূপ ধনদান 

করিবেন। ফেন না এ বচনে বিষম বিভাগ নিষেধ করায় নু[নাধিক বিভাগে- 

রই নিষেধ, উদ্ধারের নিষেধ নহে। উদ্ধারকে বিষম বিভাগ বলা যাইতে 

পারে না ইতি লিতৃক্কৃত বিভাগ সম্পূর্ণ ॥ ৪৪ ॥ * 

এইক্ষণে পিতৃমরণীনন্র ভ্াতৃণপের বিভাগ কহিতেছি, সেই রক্ত, 
রঃ রর 

[] ১৯ 7 



গাজায় 

৯৪ দায়ভাগঃ । 
০. 

সোঁইপি চ মাতরি জীবস্তযাং সত্যপি পিঞ্রুপরমাদ্ধনস্বামিত্বে 
ধর্শেযা ন বিভাগঃ সোদরাণাং ভবতীতি কথ্যতে উর্ধাং 

পিতৃশ্চ মাতুশ্চেতি উভয়োরুপরমে সোদরাণাং পৈতৃকধন- 
বিভাগস্ত জ্ঞাপনাৎ ন পুনশ্মীতুরর্ধং মাতৃধনবিভাগার্থং 
পৈভৃকপদাৎ পিতৃধনমাত্রস্তৈব বিভাগাঁবগতেঃ পৈতৃক 
পদস্যৈকশেষকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ। কিঞ্চ জনন্যাং 
সংস্থিতায়ামিত্যনেনৈব মাতরি ম্বৃতায়াং তথীয়ধন্বিভাগস্য 
মনুনা বক্ষ্যমাণত্বাৎ উর্ধং মাতুরিতি পুনরুজ্তং স্যাৎ। যথ। 

জানীতে ইদানীমিতি। পিতৃকৃতবিভাগনিরূপণানস্তরমিতার্থঃ | সোঙপি ভ্রাত- 
কৃতবিভাগোহপি। ধর্দ্যো নেতিশ ঠথাচ বিভাগঃ সিধ্যত্যেব কিন্ত স ধর্্যো 
নেতি ভাবঃ। অতএবোক্তং সত্যপীত্যাদি বিভাগাধিকারজ্ঞাপনার্থং। নব্ষেবং 

পিতৃসত্বে ইব মাতৃসত্বেপি বিভাগাসিদ্ধেরপি বচনার্থত্বসস্তবে ধর্ম্যত্বেন কিমিত্য- 
দৃষ্টকল্পন[গৌরবমঙ্গীকরোধি ইতি ঢেন্ন তবাপি তদানীং 'ন্তেষাং ধনস্বামিত্বাৎ 
মাতৃসত্বে বিভাগাভাবস্ত বাচনিকত্বেনাদৃষ্টকল্পনায়াস্তল্যত্বাৎ বিনিগমন! তু তেষাং 

পিতৃদত্ধে অস্থামিত্বাৎ যুক্তা বিভাগাসিদ্িঃ মাতৃসত্বে তু তেষাং হ্বন্ধনস্বামিত্বাৎ 

বিভাগে বাধকাভাবইতি ন্তায়এবেতি বিভাব্যং। জ্ঞাপনাৎ মন্গনেতিশেষঃ| নম্থু, 

বিভাগ মাতার জীবদশায় পিতৃমরণাধীন সম্পুর্ণ শ্বামিত্ব থকিলেও সহোদরের 

পক্ষে ধর্ম্য হয় না। কিন্তু দেই বিভাগ সিদ্ধ হইবে। এইটি পিত! মাত! উভয়ের 
মরণানস্তর সহোদরগণের পৈতৃক ধন বিভাগ জ্ঞাপক বচনের তাৎপর্য । নতুবা 
মাতার মরণে মাতার ধন ভাগ করিবে এরূপ তাৎপর্য নহে। তার কারণ, 

ব্চনে পৈতৃক পদে কেবল পিতার ধনমাত্রই বুঝায় পিতৃপদদে কোন কোন স্থলে 
একপেবদ্ন্ব করিয়া! পিতা মাত উভয্নও বুঝাঁয় বটে কিন্তু এখানে সেক্ধপ কল্পনার 

*্. প্রমাণাঁভাব। আরও মাতার পরলোক গমনে তদীয় ধন বিভাগ ভগবান্ 
এ মন পরে “্জনন্তাং সংস্থিভায়াং* এই বচন দ্বারা বলিবেন তাহাতে পুনরুক্ত 



ও দাঁয়ভাগঃ। ৯১ 

যাজ্ঞবন্থ্যঃ। বিভজেরন্ হুতাঃ পিত্রোর্সবকৃথস্থং সমং। 
মাতৃছ্হিতরঃ শেষমৃণাতাভ্য খতেহম্বয়ঃ। মাতৃধনবিভাগস্য 

, ছুহিতৃণীং সন্ভাবে অনধিকারঃ অসপ্তাবে চান্বয়পদেন পুজ্রাণা- 
মধিকারইত্যুত্তরার্ধেনৈব প্রতিপাঁদনাৎ পূর্ববার্দে পিত্রোরিতি 
পিতৃধনবিষয়মেব অন্যথা পুনরুক্ত্বীপত্তে ॥ ৪৫ ॥ 

মাতুরর্দমিতান্ত পিভৃধনবিষয়ত্হদৃষ্টকল্পনাগৌরবমেব একশেয়কল্পনায়াং মানমত- 
আহ কিঞ্চেতি। পুনরুক্তমিতি। ঘ্য়োরপি মন্ুবচনত্বা্দিতি ভাবঃ। উক্তার্থে 

যাজ্বক্যবচনং স্ফুটং প্রমাণয়তি যথেতি। অনধিকারইতি। পুত্রাণামিতি শেষঃ। 
পুনরুত্রত্বেতি। পূর্বার্ছেপিত্রোরিত্যত্রেকশেষকগ্ননয়া মাতৃধনবিভাগে মাতুর্দ- 
মিতিগ্রাণ্ডেঃ পুনর্শ্াতুর্ধ নমিত্যন্ত পুনরুক্তত্বাপত্তেরিতার্থঃ। ইদমুপলক্ষণং উত্তরার্দে 

ছুহিব্রভাবে* নুতন্তাধিকারগ্রতিপাদনাৎ *বিরোোধোধপি দ্রষ্টব্যঃ। অথ পুর্বার্ধং 

মাতুরযৌতকধনবিষয়ং উন্তরার্ঘং যৌতকধনবিষয়ং অত্র প্রথমং দুহিত্রধিকারস্ত 
বক্ষ্যমাণত্বাৎ অতে! ন পৌনরুক্তাং ন বা বিরোধইতি চেন্ন। অযৌতকন্ত্রীধনে 
পুকুমাধ্যো যুগীপদধিকারন্তৈব বক্ষামাণত্েন কেবলপুত্রাধিকারগ্রতিপাঁদনে 
বিরোধতাদবস্থ্যাৎ। ন চ ন্ৃতাইত্যত্রাপ্যেকশেষকল্পনয়৷ কন্তাপুত্রয়ে যুগিপদধি- 
কারপ্রান্তিরিতি বাচ্যং। পিতৃধনসমভিব্যাহারাঁৎ কেবলপুভ্রাধিকারন্তৈবাবগতেঃ 

. | অন্তথা পিভৃধনেংপি তয়োযু'গপদধিকারাপত্তিঃ | ৪৫ ॥ 

দোষও হয়| তথ যাজ্ঞবন্ধ্য, পিতা মাঁতাঁর মরণানস্তর পৈতৃক খণ ও ধন 

সমান ভাগ করিয়া লইবে এবং মাতার ধন খণাবশিষ্ট কন্তারা লইবে ও কন্তা 
না থাকিলে পুত্রাদিরা লইবে, এই বচনের উত্তরার্ধে মাতৃধন বিভাগে 
কণ্ঠাসত্বে পুত্রের অনধিকার ও কন্তা না থাকিলে পুত্রের অধিকার ' প্রতি- 

পারদিত হওয়াতে পুর্ববার্দে পিতৃ মাতৃ মরণানস্তর পুত্রের বিভাগাধিকার প্রাতি- 

গাদন পিতৃধন বিষয়েই বর্ণনীয়, অন্তথা পৌনরুক্ত দোষ হয় ॥ ৪৫0॥ * 

। নিন িরিিযীতা 
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| ৯  দায়ভাগঃ | 

| মাতাঁপিত্রোরুপরমে ভ্রোতিরো বিভজেরপ্লিতি বত যাজ্ঞ- 
বঙচ্ধেন উভয়োরুপরমানস্তরকালস্য বিভাগার্থতয়। বিধানাৎ 
| সাহিত্যং বিবক্ষিতং তথাচ শঙ্খলিখিতৌ | রিকৃথমূলং হি 
| কুটুম্বমস্থতন্ত্রাঃ পিতৃমস্তো মাতুরপ্যেবমবস্থিতীয়াঃ। মাতুরপি 

সকাশাদস্বতন্ত্রা বিভাগানধিকারিণ ইত্যাহতুঃ | ম্ুব্যক্তমাহ 
ব্যানঃ1 ভ্রাতৃণাং জীবতোঃ পিভ্রোঃ সহবাস! বিধীয়তে। 
তদভাবে বিভক্তানাং ধর্্মস্তেষাং বিবর্ধতে । সহবাঁসবিধান- 

সাহিত্যরিতি। পিতৃমাক্রপরময়োঃ সাহিত্যমিত্যর্থ;। বিবক্ষিতমিতি | তঘধচ- 
না চকারেণ ঘন্বসমানার্থকেন সাহিত্যাবগমাদিতি ভাবঃ। অত্র চ সাহিত্যং 

বিভাগক্রিয়াপেক্ষয়া সাহিত্যন্ত তুল্যকূপাণাং পরম্পরসাপেক্ষাণামেকক্রিয়ান্বয়িত্বং 

তত্র তুল্যরূপাঁণাং বিশেষণবিশেষ্যভ্কবানাঁপন্নানাং তেন সপত্ীকো ধর্্মফাচরেদিত্যত্র 
সাহিত্যবাদাসঃ গত্যর্র্িশেষণত্বেনৈব পত্ত্যা আচারক্রিয়ান্বয়াৎ পরম্পরসাপেক্ষাণাং 
পরম্পরনৈরপেক্ষেণ তৎক্রিয়ানন্বয়িনাং যুগপত্তৎ ক্রিয়ান্বয়িনামিতি ফলিতার্থঃ তেন 

ধবখদিরো ছিনত্বীত্যত্র একস্তামপি ছিদক্রিয়াব্যক্তৌ ক্রমেণা্বিতয়ো ধবথদিরয়োঃ 
সাহিত্যব্যুদাসঃ যুগপদদ্বিতয়োরেব সাহিত্যপ্রতীতেরিতি। অত্র সম্বাদং দর্শগতি 
তথাচেতি। ধকৃথেতি। হি হেতৌ যত প্কথমূলং গার্স্থ্যং অতোহম্বতন্ত্ঃ 
ব্য়ানধিকারিণঃ ইতরথা৷ সট্বারেব স্বেচ্ছয়৷ ধনব্যয়ে ক্কৃতে ধনবিলয়াপত্তা . 
কুটুন্বরক্ষা ন স্তাদিতি ভাবঃ। অত্রৈবংশবেন মাতুরবস্থানে অশ্থাতন্তরস্ত স্ফুটমেবা- 

পিতা মাতা উভয়ের মরণানস্তর পুত্রের! পিতৃধন ভাগ কবিয়! লইবে এই 
যাজ্জবন্য বিধানে উভয়েয় উপরমানস্তর কাল বিভাগ প্রযোজক বিধায় সাহিত্য 

বিবক্ষিত অর্থাৎ পিতা নাত! উভয়ের অভাব বিভাগ ক্রিয়া আবশ্তক যথা 

শঙ্খলিধিতবচন, গার্স্থ্য আশ্রম ধন ভিন্ন চলে না এই জন্য পুত্রেরা পিতা 
মাতার জীবদ্দশায় ত্বাধীন হইতে পায়ে না। সকলে ইচ্ছাত্রমে ব্যয় করিলে 
লমগ্র ধন ক্ষয় পাইলে গৃহস্থাশ্রম চলে না, এইন্ধপ মাত! জীবিতা থাকিলেও 
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মুখেন পৃথগ্ভাবনিষেধাৎ পিতৃমাতৃজীবনধতশ্চ বিভাগমিষে- 

ধাৎ জীবতোরিতি সাহিত্যমবিবক্ষিতং অত একন্সিল্নপি জীবতি 

বিভাগো ন ধর্দ্যঃ কিন্তু উভয়ৌরভাবে যথাহ বৃহস্পতিঃ। 

পিত্রোরভাবে পুক্রাণাং বিভাগঃ সম্পদশিতঃ। 'মাতুনিরৃতে- 
রজমি জীবতোরপি শস্যতে। মির সরজস্কায়াং মাতরি 

জীবস্ত্যাং বিভাগস্য মাতৃধনগোচরত্বান্ুপপত্তেঃ উভয়াভা- 
বৌক্তবিভাগস্যৈৰ জীবতোরগীত্যপিকারেণ , শস্তত্বকীর্তনাৎ 

ভিধানমিতি ভাবঃ। নন্বস্ত বচনস্তয ভাষ্যাপুজশ্চেত্যাদিনৈকমূলত্বাৎ স্বার্জিতধনে 

অস্বাতস্ত্যপরত্মস্ত দায়ভাগপ্রকরণায়ানাৎ অতএব ইদমম্পইমেব অতঃ স্পষ্টমাহ 
ব্যাসইতি। বিধানমুখেন প্রতিপাদানমুখেন। সহবাসস্ত জন্মপ্রতৃতিপ্রাণ্ততয়৷ 
তত্বিধানীসম্তবাঁৎ। পৃথগ্ভাবেতি। পৃথগ্ভাবনিষেধত্তৈৰ সহবাঁদ এবেতিনিয্নমেন 

পরিসংখ্যয়৷ ব| বচনার্ঘস্বা্দিতি ভাবঃ। অব্র জীবতোরিতি ছ্বিবচনাঁবগতসাহিত্যন্ত 

বিবক্ষিভত্বে একমীত্রজীবনেন সহবাসন্তা প্রাপ্ত মাতরি জীবস্ত্যামপি বিতাগঃ স্াৎ 

মাতরি মৃতায়াং পিতুসত্বেংপি বিভাগ আপন্যেত অতত্তনবিবক্ষামাহ পিব্রেত্যাদিন! 
জীবনবতইত্যনেনাবিবক্ষিতত্ববীজং উদ্দেশ্তবিশেষণত্বং সাহিত্যন্ত প্রতিপাদিতং 
জীবৎপিতৃমাতৃকমুদ্দিহ্ত বিভাগাভাবস্ত বিধেয়ত্বাৎ যদ্যপি পিতৃসত্বেহস্বামিত্বেনৈব 
বিভাগগাপ্রাপ্তেঃ পিক্রপাদানবৈয়র্ঘ্যং তথাপি দৃষ্টাস্তার্থং তদ্ুপাদানমতএব প্রাগুক্ত- 

মাতুরপ্যেবমবন্থিতায়৷ ইত্যত্র এবং শবঃ যথা পিতরি জীবতি বিভাগাম্বাতস্তর্ 

পুজ্রের! স্বাধীন হইতে পারে না। অর্থাৎ বিভাগ করণে অধিকারী হয় ন|। 
ভগবান্ বেদব্যাস হুস্পষ্ট বলিয়াছেন যথা পিত! মাতার জীবদ্ধশার পুত্রগণের 
একত্র সহবাস বিধেয়, & উভয্বের মৃত্যুর পর তাহার বিভক্ত হুইলে পৃথক্ 
পৃথক্ রূপে ধর্ম কর্ম বৃদ্ধিপায়। এই বচনে সহবাস 'কথনে প্রকারান্তরে 
পার্থক্য নিষেধ করায় জীবৎপিতৃমাতৃকের উদ্দেশে বিভাগের নিষেধ" করায় 
উদ্দেস্তবিশেষণ বিধায় উভয়ের জীবন সাহিত্য বিবক্ষিত নহে। অতএব 
একজন পিত। বা! মাত! জীবিত থাকিলে বিভাগ হ্ট্য হয় ন1। পরস্ধ উভয়ের 

উট রা. রে 
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উভয়োরভাবে ভ্রাভৃবিভাগঠ পিতৃধনগোঁচরএবাবধার্য্যতে। 
অতএব জীবন্ত্যাং মাতরি মাতৃপ্রধানকং বিভাগং নির্দিশতি 
ব্যাসঃ। জমানজাতিসংখ্যা যে জাতাস্বেকেন সুনবঃ। 
বিভিম্নষাতৃকান্তেষাঁং মাতৃভাগঃ প্রশস্যতে । তথ! বৃহস্পতিঃ। 
যদ্যেকজাতা বহুবঃ সমান! জাতিসংখ্যয়া। সাঁপত্বাক্তৈরধরবি- 

তথা মাতরি জীবস্ত্যামপীতি দৃষ্টাস্তার্খকঃ প্রযুক্তইতি। উভয়োরভাবে অন্যতরা- 
ভাবে। এবঞ্চ জীবতোঃ সাহিত্যাবিবক্ষায়ামুপরমসাহিত্যং স্কটমুক্তমিতি ভাবঃ। | 
মাতৃধনগোচরত্বানুপপত্তেরিতান্ত মাতুনিধনত্বাপত্তেরিতি শেহঃ। উভয়াভাবো- 
ক্েতি। উপস্থিতবিভাগানুষঙ্গে নৈব শস্তত্বান্বয়সস্তবে বিভাগান্তরাধ্যাহীরকল্পনায়াং 
গৌরবাক্িতি ভাবঃ। পিতৃধনগোচরএবেতি পিতামহধনস্তাপি পিতুঃ স্বত্ববস্বাৎ 

অভাবে বিভাগ করিলে ধর্ম্য হয়ু। গ্যথা বৃহস্পতি, পিতা মাতার অভাবে 

পুল্রের পরস্পর বিভাগ সম্যক্ দিত হইল, মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে উভয়ের 
জীবদ্দশাতেও বিভাগ প্রশস্ত হয় এই বচনে নিবৃত্তরজন্কা মাতা জীবিত 

থাকিলেও বিভাগের কর্তব্তা মাতার নির্ধনত্বাপত্তি দোখণ প্রযুক্ত মাতৃধন 
বিষয়ে বর্ণন কর! যাইতে পারে না। ন্তরাং উভয়ের অভাবনিবন্ধন বিভাগেরই 

উভয়ের জীবদ্দশাতেও প্রাশস্ত্য কীর্তন হেতু উভয়াভাব নিবন্ধন ত্রাতৃবিভাগ 
পিতৃস্বত্বাম্পদ ধন বিষয়েই অবধারিত হইল। অতএব মাতৃজীবনে বেদব্যাস 
মাতাঁকে প্রধান করিয়! বিভাগ নির্দেশ করিতেছেন, বথ৷ যে সকল পুত্র ভিন্ন 

ভিন্ন মাতৃগর্ভে এফ পিতা হইতে জন্মিয়া জাতি ও সংখ্যায় সমান হয়, তাহা- 

দ্বের আপন আপন মাতার নামে ভাগ প্রশত্ত হয়। তথা বৃহস্পতি, যদি এক 

পিতা হইতে জাত বৈমাত্রেয় বছ ভ্রাতা জাতি ও সংখ্যায় সমান হয় তবে 
তাহাদের ধর্শতঃ শ্ব স্ব মাতার নামে ভাগ হুইবে। ইহাতে পুক্রগণের জাতি | 
সংখ্যার সমানতা প্রযুক্ত সমান ভাগের কোন বৈলক্ষণ্য না হইবার এই ভাগ 
আমাদের মাতার আমাদের নহে এই বলিয়! বিভাগ করিবে, তাহাতে 
মাতার প্রাধান্ত রহিল। অতএব অপর মাতৃধনের স্তায় শ্বন্বত্বা্পদীভূৃত 

শক 

27  ______ 



২ 

দায়ভাগঃ। ৯৫ 

ভক্তব্যং মাতৃভাগেন ধন্দতঃ | পুভ্রাণাং জাতিসংখ্যাসাম্যেন 
বিভাগে বিশেষাভাবাৎ মাতুরেবায়ং বিভাগে। ন পুজাণামি- 
ত্যুদ্দিশ্য বিভাগঃ কর্তব্যঃ তেনেতরমাতৃধনইবাত্রাপি পুজাণাং 
মাতরি জীবন্ত্যাং ন পরম্পরবিভাগে শ্বাতন্ত্যং 'কিস্ত মাতুর- 
নুমত্যৈব পরং বিভাগোধর্ম্যঃ ॥ ৪৬ ॥ 

অতো যদেগীতমাদিভিরুত্তং বিভাগে তু ধর্শরৃদ্ধিরিত্যাদি 
তম্মাতুরূুপরমে বেদিতব্যং | তত্র যদ্যবিভক্তাএব স্থাতুমিচ্ছস্তি 
তদা জ্যেষ্ঠএব যোগক্ষেমশক্তঃ সর্ববং গৃহ্রীয়াৎ ইতরে পিতর- 

পিতৃধনত্বেন তশ্তাপি সংগ্রহঃ1 এবকারেণ মাতৃধনমাত্রব্যবচ্ছেদঃ তেনান্ত বচনস্ত 

 ন প্রাগ্ুক্তপিতামহধনগোচরত্ববিরোধঃ। মাতৃপ্রধানকং মাতৃসন্বন্ধিত্বেন নির্দেশ- 

পর্ববকং অন্রাপি পিতৃধনে স্বন্বত্বাম্পদীভূতেইপীত্যার্থঃ ॥ ৪৬॥ 
উক্তং গ্রাগিতি। পিতৃধনবিভাগপ্রকরণে একন্তাপি স্বধনে ্ামযানিত্া 

| দিনেত্যর্থ:। অপ্রাপ্তব্যবহারা৷ বালকাঃ পঞ্চদশবর্যানধিকযয়স্কাঃ। প্রোধিতানা- 
মিতি অত্র তদস্র্মতিং বিন! বিভাগঃ ম্কটএবেতি ভাবঃ। যতএব প্রপৌন্র- 

পিতৃধনেও মাতার জীবদ্দশায় পুভ্রগণের- পরস্পর বিভাগে স্বাতন্ত্য নাই। 
পরস্ধ মাতার অনুমতি ক্রমেই বিভাগ পুত্রের ধন্ম্য ॥ ৪৬॥ 

অতএব বিভাগে ধর্বৃদ্ধি হয় এই কথা যে মনু গৌতম প্রতৃতি মুনিগণ 

বলিয়াছেন তাহ! মাতার মৃত্যুর পর বুঝিতে হইবে। তাহাতে যদি ভ্রাতৃগণ 
একত্র থাকিতে চাহেন তবে রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সমস্ত গ্রহণ 
করিবেন। অন্ঠ ভ্রাতারা পিতার স্তায় সেই জোষ্ঠের অনুজীবী হুইয়৷ থাকিবেন। 
যথা মন্ু, জ্যোষ্ঠই সমগ্র পিতৃধন গ্রহণ করিবেন অবশিষ্ট ভ্রাতারা পিতার গ্থার 
সেই জ্োষ্ঠের উপজীবী হইবেন। তথা গৌতম, অথবা! জ্যোষ্ঠেরই সর্ব হইবে 
সেই জ্ঞোষ্ঠভ্রাতা পিতার স্তায় অন্ত সকলকে ভরণ পোষণ করিবেন, এ ঝচনে 

পক্ষান্তর বোধক বা শব্ গ্রয্নোগ থাকায় পৃথক ইইবে, কিংবা সকলে একত্র 

সহবাস কনিবে, এই অর্থ উক্ত হইল সেই অবিভক্ত রূপে সহবাসটি সকণের 

ঞ রী 



৫ । ধ. 
ক 

৯৬ দায়ভাগঃ | 

মিব তযুপজীবেয়ুঃ | যথা মনুঃ | জ্যেষ্ঠএব তু গৃহীয়াৎ পিং 
ধনমলেষতঃ। শেষাস্তমুপজীবেযুর্যখৈব পিতরং তথা । তথা 

| গৌত্মঃ | সর্ববন্থং বা পূর্বজস্য স ইতরান্ বিভৃয়াৎ পিতৃবৎ। 
বাশবাৎ পৃর্থথা ভবেয়ুঃ সহ ব! বসেয়ুঃ । সহ্বাঁসশ্চ সর্ব্বেষা- 
মিচ্ছাতএব। যথা নারদঃ। বিভূয়াঘেচ্ছতঃ সর্ধবান্ জ্যেষ্ঠে! 
ভ্রাতা থা পিতা । ভ্রাতা শক্তঃ কনিষ্ঠো বা শক্ক্যপেক্ষা কুলে 
স্থিতিঃ। শক্তঃ সন্ কনিষঠোহপি সর্ধবান্ বিভূয়াৎ মধ্যুমোহত্র 
দণ্ডীপুপন্ঠায়াৎ সিদ্ধ“ । বিভাগন্তবেকস্ঠাপীচ্ছয়া ভবতী- 
তুযুক্তং প্রাক । অতএব বিভাঁগং প্র্রক্রম্যাহ কাত্যায়নঃ। 

অপ্রীপ্তব্যবহাঁরাণং ধনং ব্যয়বিবর্জজিতং | ্যাসেয়ুর্বন্ধু মিত্রেষু 
প্রোধিতানাং তথৈব চ। ন্তথী রক্ষং বালধনমাব্যবহারপ্রাপ্তে- 
রিতিবচনং। অয়ঞ্চ পুক্রাণাং বিভাগঃ পুক্রপৌন্রপ্রপৌজ্রাণাং 
সমানোনাত্রোৎপতিক্রমেণাধিকারক্রমঃ পুজ্রাদ্টীনাং ভ্রয়াণা- 

| 
বটি 

পর্ধ্যাস্তানাং তুল্যোপকারকতা অতএব প্রপিতায়হপধ্যস্তানাং তুল্যোপাসনেত্যাহ 

অতএবেতি। তৃপ্তিং দাস্ততি অনয়িষ্যতি। প্রপৌন্রপর্যযন্তপরমিতি। পার্বণ- 
কর্তৃসপিগুত্বেন লক্ষণয়েত্যর্থঃ | অতএব ধনাধিকারন্যোপকারনিবন্ধনত্বাদেব। 

ইচ্ছাধীনই জানিবে যথা নারদ বচন, যদি সকলে ইচ্ছুক থাকে তবে জোষ্ঠভ্রাতা 
অন্ত সকল ভাইকে তরণ পোষণ করিবেন, আর যদি কনিষ্ঠই সমর্থ হয় তবে 
কনিই ভার গ্রহণ কষ্সিবে যেহেতু গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ কর্ম যোগাতাসাপেক্ষ। 
ইহাতে , কনিষ্টের রক্ষণাবেক্ষপাধিকার বলায় মধ্যমকে কাঁজেকাজেই পাওয়া 

| যাইবে, আর একজনের ইচ্ছাতেও বিভাগ হয় ইহা! পূর্বেই বলিয়াছি। 
| অতএব বিভাগ উপক্রমে কাত্যায়ন বচন যথা অপ্রাপ্তব্যবহার অর্থাৎ পঞ্চদশ 

বর্থানধিকবয়স্ক বালকের ধন ব্যয় রহিত করিয়া জ্ঞাতি অথব! মিত্রেপ্র নিকট 

১১০১৬০৬১৬০৬ ১০ এ 



তা পপ ্রপ.পপপ-া 

পপর রঃ 

৪ ১ নি 

দায়ভাগঃ | ৯৭ 

মেব পার্বণে তৎপিগুতভোগ্যপিগুদঘয়দানাবিশেষাঁৎ।' অতএব 
দেবলঃ। পিতা পিতামহশ্চৈব তখৈব প্রপিতামহঃ | উপাঁ- 
সতে স্থতং জাতং শকুন্তাইৰ পিপ্পলং । মধুমাংসৈশ্চ শাঁকৈ- 
শ্চ পয়সা! পাঁয়সেন চ। এষ নো দাঁস্যতি শ্রাদ্ধং' বর্ষা চ 
মঘাস্থ চ। তথা শঙ্বলিখিতযমাঃ | ' পিতা পিতামহশ্চৈর 
তথেব ' প্রপিতামহঃ। জাতং পুস্রং প্রশংসম্ভি পিপ্পলং 
শকুনাইব। মধুমাঁংসেন খড়গেন পয়সা পাঁয়লেন বা। এষ 

সপ শপ বা পা পপ পপ সপ জপ আত শপ সী পল ৯৮৫৭৯ পর পপ পা. এ 

পিতৃভাগন্তৈবোত্তবকাঁলং তদগামিত্বাৎ ন নিরংশতেতি বোধ্যং। পিপ্াপ্রদাতৃত্বা- 

দিতি। অত্র ৪ পিওদানযোগ্যতৈব বিবক্ষিতা ন তু তছুপধানং তথাত্বে দৈবাদ- 

কৃতপার্বণন্ত পুত্রাদেবনধিকা বাপত্তেঃ স্বরূপযোগাতা তু পৌন্রাদেসূ তিপিতৃক- 
সী পিসী জল পপ পপ ৯১০৪ 
গচ্ছিত বাখিবে এইবপ প্রবাসস্থদিগেবো ভাগস্টাচ্ছিত বাখিবে। আর একটি 

বচন, বালকেব ধন বয়ঃপ্রান্তিপর্য্যস্ত বক্ষ/ কবিবে। এই বিভাগ পুজ্র পৌত্র 
এবং প্রপৌত্রের সমান জানিবে নতুবা উৎপত্তিক্রমে অধিকারক্রম নহে। 
যেহেতু পুত্র, মৃতপিতৃক পৌত্র, ও মৃপিতৃ পিতাম্হক প্রপৌত্র এই তিনেরই 
পার্বণাধিকারে ধনিপিণ্ড ও ধনিভোগ্যপিগুদ্য় দানের কোঁন বিশেষ নাই। 
অতএব দেবলবচন, যেমন পক্ষিগণ অশ্বথ বুক্ষকে উপাসনা কৰে, সেইরূপ 

পসরা অন 

'পিতা পিতাঁমহ ও প্রপিতামহ ইহাবা জাত সন্তানকে উপাসন। করেন ও 
আশা কবেন যে এই সন্তান মধু, মাংস, শাক, ছুগ্ধ এবং পায়সত্বীবা বর্ষাতে 
নবোদকোপলক্ষে এবং মঘাঁতে আমাদিগকে শ্রাদ্ধ দান করিবে । তথ! শঙ্খ, | 

লিখিত ও যমবচন পক্ষিরা যেমন পিপ্লল তরুপ্রতি আশ! করে, সেইরূপ 

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ রূপ পূর্বপুরুষের জাত পুত্রপ্রতি আশা করেন 
যে এই সন্তান মধু, মাংস, খড়েগীদক এবং পায়সদ্বার। বর্যাতে এবং মঘাতে 

আমাদের তৃপ্তি সম্পাদন করিবে। এই বচনে প্রপিতাঁমহ গ্রহণ হেতু পুত্রপন্গ' 

প্রপৌল্রপধ্যস্তে লাক্ষণিক বিধায় প্রপিতামহপর্য্যস্তের পার্বগশ্রাদ্ধ করণদ্বারা 

উপকারত্ব প্রযুক্ত প্রপৌত্রপ্ধযন্তের তুল্য ধনাধিষ্ষার। এজন্য জীবৎপিতৃক 

| 
| ১৩ 

রগ এই সকল * ঠাই, 



৯৮ 

দাস্যতি নম্তপ্তিং বর্ষান্থ চ মঘাস্থ চ। প্রপিতামহগ্রহণাৎ 
পুক্রপদং প্রপৌন্রপর্ধ্যস্তপরং। . তদনেন প্রপৌন্রপর্য্স্তস্য 
শ্রা্দানেন প্রপিতামহপর্যযন্তোপকারকত্বাৎ তুল্যোদায়াধি- 

কারঃ অতএব জীবগপিতৃকয়োঃ পৌত্রপ্রপৌত্রয়োরনধিকারঃ 
পার্ববণানধিকারিতয়৷ পিগাপ্রদাতৃত্বাৎ পিত্রোরুপরমে চ ভ্রা- 
তৃণাং পিতৃকৃতে! বিশেষঃ পরং নিবর্ততে অন্ৎ তু সর্ববমেব 
প্রত্যেতব্যং 1 ৪৭। র 

যদ! চৈকঃ পুভ্রোইস্তি অপরম্ত পুত্রস্য পুত্রাঃ সম্তি তদা ূ 
তস্যৈকো ভাগঃ অপরশ্চ বহুনাং নণ্ড ণাং স্বপিত্রধীনজন্মমূলত্বা- 
দ্ধনসন্বন্ধস্য যাঁবত্যেব ধনে তস্য স্বামিত্বাহত্বং তাঁবত্যেব তেষ়্া- 
-__+ টা শার্শা | 

পৌত্রত্বাদিনৈব তখৈব “অবিভক্তে মৃতে পুত্রে তৎসুতং রিকৃথভাগিনমি”ত্যা্দি ৃ 

শান্ত্রেণোবগমাৎ তেন জীবৎপিতৃকপৌন্রাদেন” শ্বরূপযোগ্যতেতি বোধ্যং ॥ ৪৭ ॥ ূ 

উপকারাবিশেষাৎ বহুনাং মৃতপিতৃকপৌন্রাণাং প্রত্যেকং পিতৃতুল্যভাগমা- ূ 

শঙ্ক্যাহ যদেতি। তাবত্যেবেতি। তথাচ বত্ৰাকরে কাভ্যায়নঃ। অবিভক্তে | 
মুতে পুত্রে তৎন্থৃতং রিকৃথভাগিনং। কুব্বীত জীবনং যেন লব্ধং নৈব পিতামহাৎ। 
লভেতাংশং স পিত্র্স্ত পিতৃব্যাৎ তন্ত বা স্তাৎ। স এবাংশস্ত সর্কেষাং ভ্রাতৃণাং.] 

হ্যায়তে। ভবেৎ। লভেত তৎস্থতো৷ বাঁপি নিবৃত্তিঃ পরতো৷ ভবেদিতি। অত্র র 
ররর সপ. উহ সা পপ পপ পপ পি সই ৯ পা 

পৌন্র ও প্রপৌন্রেব পার্ধণে অনধিকার* বশতঃ পিগুপ্রদান না করায় দাঁয়াধি- 

কার হইবে না, তাহাদের পিতৃপ্রাপ্ত ভাগই উত্তরকালে তাহাদের হইবে। 

আর পিতামাতার মৃত্যুর পর ভ্রাভৃগণের বিভাগস্থলে কেবল জীবৎ পিতৃরুত 

বিশেষটা মাত্র নাই আর আর সকলই সমান জানিবে ॥ ৪৭ ॥ 
আর যে স্থলে এক পুভ্র বিদ্যমান ও আর এক পুত্রের কতকগুলি পুত্র 

আঁছে সেস্থলে সেই পুত্রের একভাগ আর একভাগ মাজ সেই সকল পৌত্র- 

গর 

পক 



পপ পাস শিপ পা বসত 

দায়ভাগঃ। ৫০ 
সপ ০ আনা, আত 

মপি। যচ্চানেকপিতৃকাণাং তু পিতৃতোভাগকল্পনেতি বচনং 
তস্য নায়ং বিষয়ঃ পিতৃব্যপিতুরেব তৎ সর্ধং ধনমিতি পিতৃব্য- 

স্যৈব সর্ববং স্যাৎ ন তদভ্রাতুঃ পুন্রাণাং। পিভৃতোভাগকল্পনে 
পিতাপুভ্রবিভাগবস্ভাগকল্পনে পিতুর্ভাগদয়সন্বহ্বাৎ" পিতৃব্যস্য 
ভাগদ্বয়ং ভবে তত্তাতুঃ পুভ্রাণাং ত্বেকেকোভাগঃ স্যাৎ তদা 

( চ শিষ্টাচারবিরোধঃ স্যাৎ অস্য পুনরেষ বিষয়ো যত্রৈকস্য 
1 পা ও শশী পদ পা এ পাপ শী শা এ শা পি সপ সস শর "৮ প্র লাস্ট শা 

[তয় স্বপিত্রবীনজন্মমূলত্বাদিত্যর্থঃ। অতএব ার্পপিগুদাতৃতেপি 
| দৌহিত্রস্ত নাধিকাবঃ মাতুলাদিসত্বে তন্মাতুবেবানধিকারাৎ প্রপৌত্রপুক্রস্ত তু 
| পার্রণপিগুদাতৃত্বাভাবাৎ নাধিকারঃ| অন্রব বিষয়ে যৎ কেনচিৎ বচনাস্তরং 
| সাধকতয়া উপস্তত্তং তদদ,ষয়িতুমেতহ্চনমাহু যচ্চেতি । অনেকপিত্ৃকাণামিতি। 
ূ অনেকে পিতরো! যেষামিতি ব্যুৎপত্তেবনেকভ্রাতৃীমনেকে পুত্রাঃ স্থচিতাঃ। অয়ং 
৷ পিতৃব্যদ্রাতৃপুত্রবিভাগঃ ৷ পিতৃতোভাগকল্পনেত্যন্ত কিং পিত্রংশএব পুক্রস্ত ভাগ- 

| ইতর্থ: পিতাপুত্রব্ ভাগোবার্থঃ। তত্র নাদ্যইত্যাহ পিতৃব্যপিতুরেবেতি। 
| দ্বিতীয়মাশঙ্ক্য নিবেধতি পিভৃত ইতি। স্বমতমাহ অন্ত পুনরিতি। যত্রেতি। 

রানার 
| দের হইবে। তাহার কারণ এই যে পিতামহধনসম্বন্ধের মূলকারণ স্বপিত্রধীন 
| জন্ম হ্থতরাং সেই পিতাব যত ধনস্বামিত্বযোঁগ্যত! ছিল তত ধনেই তাহাদের 
সকলেব মিলিয়া অধিকার হইবে। আর যে “অনেকপিতৃকাঁপাস্ত পিতৃতে- 

ভাগকল্পন৷” এই বচনটি আছে তাহার স্থল ইহা নহে, এন্থলে এবচন 
ঘটাইলে পিতৃব্যের পিতারই সেই সমস্ত ধন ছিল বলিয়! পিতৃব্যেরই সমুদায় 
হইতে পারে, ভ্রাতৃপুত্রদের কিছুমাত্র হইতে পারে না। আর পিতৃতোভাগ 

কল্পনা এই বাক্যের পিতাপুত্রবৎ ভাগ ব্যবস্থা অর্থ করিলে যেমন পিতার 
তাগন্বর প্রাপ্তি হয় সেইবূপ পিতৃবোর ছুইভাগ ও তদ্ত্রাতৃপুত্রদ্দর এক এক 
ভাগ হয় ইহা শিষ্টাচারবিরদ্ধ | অতএব উক্তবচনের স্থল এই যে যেখানে 



১০০  দ্ায়ভাগঃ। মি 
টিটি ারারিরিন/9/2ীরিরারররারারারার 
ভ্রাতুরল্পসংখ্যকাঃ পুত্রাঃ সম্তি অপরস্য বহুসংখ্যকাস্তত্র 
পিভৃতোভাগকল্পনেতি ॥ ৪৮ ॥ 

ইদানীং সবর্পভ্রাতৃণাং বিভাগে বিংশোদ্ধারা দিপুর্বব- 
কোঁবা সম'এব বেতি বিকল্পঃ উদ্ধারমন্তরেণাপি সমবিভাগ- 
মাহ পিতরীত্যনুবৃভৌ হারীতঃ 1 সমানতো মূতে রিকৃথ 
বিভাগঃ । তখোশনাঁঃ | বর্ণানামানুলোম্যানাং বিভাগোইহয়ং 
প্রদশিতঃ। সমত্বেনৈকজাতানাং বিভাগস্ত বিধীয়তে। তথাঁচ 

তথাচ বিভিন্নপিতৃকাণাং পৌন্রাণাং পিতামহধনৰিভাগে স্বন্বপিত্রন্থুসাবেণ ভাগ- 

কল্পনেতি বচনার্থ ইতি ভাবঃ। পুত্রাইতুযুপলক্ষণং পৌত্রা অপি বোধ্যাঃ ॥ ৪৮ ॥ | 
ইদ।নীং কালবিশেববিশেধিতভ্রাতৃবিভাগনিরূপণানস্তবং। বিকল্পো দ্িপ্রকারো ূ 

নিরপ্যত ইতি শেষঃ। তত্র সোদ্ধ'রঃ জোষ্টন্ত বিংশউদ্ধাবইত্যাদিনা প্রাগেবোক্তঃ ৰ 

সম্প্রতি সমং সাধয়তি উদ্ধারমন্তরেণাগীতি। সমানতঃ সমত্বেন ভৃতীয়া বিশেষণে। | 

আনুলোম্যানাং অন্থলোমজাতানা ব্র।ঙ্ষণাদেঃ ক্ষত্রিয়াদিপুভ্রাণামিত্যর্থঃ। এক- 

জাতানামেকজ'তীয়মাতৃজ।তানামিত্যর্থঃ। দাঁয়াদন্তেদং দায়াদ্যং তম্মিন্ দায়াদ্যে 
বিভাগোহংশঃ সমইতার্থঃ বিভাঁগোবিভজ্যমানদায়ঃ সমানইতিবার্থঃ| অতো | 

বিভাগছৈবিধ্যতঃ। বিকল্পো ব্যবস্থিত নতৈচ্ছিকঃ বিষমশিষ্টত্বাৎ। ব্যবস্থিতত্বং 

ব্যবস্থাপয়িতুমাশঙ্কতে নচেতি । নিত্যবদিতি নিয়তমিত্যর্থঃ সমভাগন্তাপি :' 
পি ১ সস এ, পা 

সপ পা 

পপ পপ পপ সপ পাপী | পপ পাপা পপ শপ পপ পাশা পে | স্পা পস 

একভ্রাতার অল্পসংখ্যক পুত্র ও অপব ভ্রাতার ব্হুসংখ্যক পুত্র আছে সেই 

স্থলেই পিজ্রন্ুপারে ভাগকল্পনা হইবে ॥ ৪৮ ॥, 
এক্ষণে সবর্ণ ভ্রাভূগণেব বিংশোদ্ধাবাঁদি পুর্র্বকই হউক বা সমানই হউক 

এই ছুই প্রকার ভাগ সগ্ণ নিগুণ স্থলভেদে নিরূপণ করি, উদ্ধার বিভাগ 
পূর্বেই বলা হুইয়াছে। তত্িন্ন সমান ভাগ হাবীত মুনি বলিতেছেন, যথা 
পিতার মৃত্যুর পর সমাঁনরূপে ধন বিভাগ হইবে। তথা উশনা, অনুলোমজাত 
পুক্রগপের এই বিভাগ ব্যবস্থা দর্শিত হইল, এক্ষণে একজ।তীয় মাতৃগর্জজাত 

তিক ০ শী পপ পপ পল এ তি রা পপর পাস ৃ 



চি. ই দায়ভাগঃ। ১০১. 

পৈষ্ঠীনসিঃ | পৈতৃকে বিভজ্যমানে দায়াদ্যে সমো' বিভাগঃ । 
তথ! যাজ্ঞবঙ্ক্যঃ । বিভজেরন্ স্ৃতাঃ পিত্রোরদ্ধয্বকৃথম্বণং 

₹। অতঃ সোদ্ধারানুদ্ধারভাঁগয়োর্বিবিকল্পঃ | ন চ কেবল- 

সমবিভাগস্যাপি শাস্ত্ীয়ত্বান্নিত্যবততস্যৈবানুষ্ঠানং জ্যার্দিতি 
বাঁচ্যং ভক্ত্যতিশয়েন ভ্রাত্ণামুদ্ধারানুমতেরপি সম্ভবাদ্িভাগা- 
বিভাগবদ্ধিকল্গঃ । অতএবাদ্যতনানাং ভক্তযতিশয়াভাবাৎ 

সমভাগএব লোকে দৃশ্ঠতে উদ্ধারাহজ্যেষ্ঠঃভাঁবাচ্চ | যন্ত 
স্বযোগ্যতামাত্রপরামর্ধাৎ পিভৃপিতামহাদিধনবিভাগে নিম্পৃহঃ 
পপর ++. ০ পর পপ, সপ ১ 

শান্্রীয়ত্বে সোদ্ধাবে বলবদ্ষোদিতি ভাঁবঃ। অদাতনানামিতি কনিষ্ঠানামিতি 
শেষঃ। যত্র চাদ্যগর্ভসন্তবরূপজ্যোষ্ঠাভাবস্তত্রাপি সমো বিভাগইত্যবধেয়ং। 

নন্থ জন্মবিদ্যাগুণজ্যেষ্ঠইত্যনেন গুণস্তৈবাঁধিকাৎশ প্রযোজকত্বমুক্তং ন"তু ভক্ত্যতি- 
শযন্তাপি প্রমাণ।ভাবাদতআাহ উদ্ধারার্থইতি। বেদবিদ্যাবৈদিককন্মানষ্টানক- | 
নিষ্ঠাবঞ্চনাদিগুণবতএব উদ্ধাবারৃতয়া কলৌ তাদৃশজ্যোষ্টন্ত প্রায়েণাসত্বাদিতি ভাবঃ 
তেন বিকল্পোহপি গুণতদভাবাভ্যাং ব্যবস্থিতএবেতি ড্রষ্টব্যং। স্বযোগ্যতামাত্র- 

পরামর্ধাৎ ন্বযোগ্যতাবলাৎ। কিঞ্চিদিতি। কিধ্িদগৃহীত্বা নিবৃতিত্তন্তান্তাত্রো- 
পেক্ষাব্যঞ্জিক। ইত্যতন্তছুপাদানং। ভ্রাভৃণামিতি। ভ্রাতৃণাং বিভাগে ক্রিয়মাণে 

পুত্রদেব বিভাগ বিধি বলি। তথা পৈচীনসি, পৈতৃক ধনবিভাগে প্রবৃত্ত হইলে 
সমানভাগ হইবে। তথা যাজ্ঞবন্ধ্য পিতামাতাব মরণে পৈতৃক ধন ও খণ,পুত্রেরা 
সমানভাগ করিয়া লইবে। ইহাতে সোদ্ধার ও সমভাগরূপ দ্বিগ্রকার ভাগ 
ব্যবস্থাপিত হুইল, নচেৎ শাস্তীয়ত্ব প্রযুক্ত কেবল সমানভাগেরই নিয়ত অনুষ্ঠান 
হইবে এরূপ বলিও না। কেনন৷ ভক্ত্যতিশয় প্রযুক্ত ভ্রাত্গণের জ্যোষঠপ্রতি 
উদ্ধার দানে সম্মতি ও সম্ভব বিধায় বিভাগ করাও না করার ন্যায় পক্ষদ্বয়ও ঘটিতে 
পারে। অতএব হদানীস্তন কনিষ্ঠ দিগের জ্যেষ্টপ্রতি ভক্ত্যতিশর না থাকায় 
সচারাঁচর সমান ভাগই দেখা যায়। ফলতঃ উদ্ধার প্রাপ্তির যোগ্য বেদবিদ্যাবিশি্ট 

টিটি নি রিনি নিট টি রিটের. 

পপর সপ 

ররর ররর পপ 



১০২ দায়ভাগঃ ৷ 
€ 

স কিঞ্চিদেব তগুলপ্রস্থমপি দত্বা তৎপুত্রাদেঃ কালাস্ত- 
রীয়ছুরস্ততানিরাসার্থং বিভজনীয়ঃ | তদাহ মনুঃ। ভ্রাভ্ণাং 
ষস্ত নেহেত ধনং শত্তঃ স্বকর্দ্দণ! । স নির্ভাজ্যঃ স্বকাদংশাৎ 

কিঞ্চিদ্দত্বোপজীবনং । তথা যাজ্ববন্থ্যঃ | শত্তস্যানীহমাঁনস্য 

কিঞ্চিদদত্ব! পৃথকৃক্রিয়াঁ ॥ ৪৯ ॥ 
পিতরি চোপরতে সোদরভাতৃভিবির্বভাগে ক্রিয়মাণে 

যস্ত জনঃ স্বকর্মণা “শক্তশ্চেৎ পিতৃধনং নেহেত ন চেষ্টত ইতার্থঃ। এবমেব 

মিতান্গরাকচ্ছুলপাঁণিহলাযুধপ্রভৃতয়ঃ। প্রকাঁশকাবাদয়স্ত ভাগিষু ব্যাপ্রিয়মাণেষু 
আলম্তাদিন। যো ন ব্যাপ্রিয়তে স নির্ভাজ্যঃ মূলধনাদংশমাত্রং দত্বা অজিতধন- 
ভাগশ্ন্তঃকার্ধ্যইতিবচনং ব্যাঁচক্র,ঃ তদসৎ এতস্তোপঘাতাজিতবিষয়ত্বে সাধারণ- 
ধনোপঘাতেনা[জিতে নির্ব্যাপাঁবস্তাঁপি “স[ধাবণং সমাশ্রিত্যে”ত্যাদিনা ভাগাবগতে- 
বিরবোধাৎ অনুপঘাতাজিতবিয়য়ত্বে "তু “অনুপদ্বন্ পিভৃদ্রব্যমি”তি তদীয়পরবচন- 
বৈযর্থ্যাপাতার্দিতি ॥ ৪৯ ॥ 

সোদরত্রাত্ভিরিতি। সোদবাসোদরবিভাগে তু নৈবং তন্ৈকভ্তাঃ সর্বপুত্র- 
মাতৃত্বাভাবাৎ মাতুরেবাংশিতায়া বচনেন বোধিতত্বাং। ন সপত্বীমাতুরিতি। 

শপ পা সক কা শোপিস পা পপ 

গুণসম্পর জ্যেষ্ঠ এইক্ষণে হুর্লভ প্রযুক্ত সচারাচব সমান ভাগই হইয়। থাকে । 
আর যে অংশী স্বকীয় যোগ্যতাধিক্য প্রযুক্ত পিতৃপিতামহাঁদি ধনবিভাগে স্পৃহা ন৷ 

রাখে তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ তওুলপ্রস্থও দিয়া তৎপুত্রাদির কালাস্তরীয় আপত্তি 

নিবারণের জন্য পৃথক করিয়া দিবে ৷ যথা মনু, ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে ভ্রাতা 

উপার্জন কর্মে ক্ষমতাবাঁন্ বিধাঁয় পৈতৃক, ধনের বিভাগ চাহেনা তাহাকে 

যৎকিঞ্চিৎ দিয়! যধাযোগ্য অংশ হইতে নির্ভাগ করিয়া দিবে। তথা যাজ্জবন্কা, 

পৈতৃকধনের বিভাগ 'অনিচ্ছ,ক ক্ষমতাবান অংশিকে কিঞিৎ দিয় পৃথক্ করিয়! 
দিবেন ॥ ৪৯॥ 

পিতার মরণানস্তর সহোদর ভ্রাতার! পিতৃধন বিভাগে প্রবৃত্ত হইলে, নিজ 
মাতাকে পুত্রসমানাংশ দিবেন। পরস্ত সহোদর ও বৈমাত্রেয় উভয় কৃত বিভাগ 

পপ পিপিপি 

ছু 
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মাত্রেহপি পুক্রসমাংশে! দাতব্যঃ | সমাংসহারিণী 'মাঁতেতি- 
বচনাৎ মাতৃপদস্য জননীপরত্বাৎ ন সপত্রীমাতৃপরত্বমপি 
সরচ্ছতস্য মুখ্যগ্ৌণত্বানুপপত্তেঃ সমাংশতা চ মাতুর্ভত্রণ- 
দিভিঃ স্্রীধনাদানে দত্তে পুনরদ্ঘং | পিত্রা চ গুত্রেভ্যঃ সম- 
বিভাগদানে সর্ববপত্বীনামেব পুভ্রসমাংশতা৷ কর্তব্যা। তদাহ 
ূ যাজ্বঙ্ধ্যঃ | যদি কুর্ধ্যাৎ সমানাংশান্ পত্যুঃ কার্ষ্যাঃ সমাং- 
শিকাঃ। ন দতং স্ত্রীধনং যাসাং ভত্রণ বা শ্বশুরেণ বা। অধি 

সকচ্ছ তন্তেতি। যুগপদবৃত্তিদ্মবিবোধাদিতি ভাবঃ। ইদঞ্চ প্রচীননয়মাশ্রিত্যা- 
ভিহিতং ন ভু নব্যানাং কিন্ত নটনাবপি তাৎপর্ধ্যান্তথান্থপপত্যৈৰ গঙ্গায়াং 
ঘোঁষমতন্তো স্ত ইত্যাদৌ বৃতিদয়াঙ্গীকাবাৎ প্রকৃতে তথাবিধোভয়তাঁৎপর্ধ্য গ্রাহক- 

প্রমাণীভাবেন মুখ্যপরতেতি তন্সতাশ্রয়ণেঞ্পি ন বৃতিদ্বয়সম্ভবইতি ভাবঃ। 
ূ অতএব পিতৃপত্বীত্বেনোভয়সাধাবণরূপেণ লক্ষণয়ৈবোভয়বোধসম্তবইত্যপি পরাস্তং 
লক্ষণাহেত্বভাবাৎ। সর্বপত্বীনামিতি । পুত্রহীনানামিতি বক্ষ্যতি | পুত্রেভ্য- 

ূ ইত্যত্র দত্তে পুনবদ্ধমিত্যত্র চ প্রমাণং ক্রমেণ বচনঘয়মাহ তদাহেতি। সমানাংশান্ 
 পুত্রানিতি শেষঃ| অধিবিন্নেতি। অধি উ্ধাহমানন্তিয়পেক্ষ্যাধিকা বির! পুর্ক- 

দ্বাহিতা যা তন্তৈ স্ত্িয়ৈইত্যর্থঃ। আধিবেদনিকং অধিবেদনানিমিত্তং সমং 

| উদ্ধাহমানস্ত্রিয়ে দেয়সমমিত্যর্থঃ | যদ্যপীদমধিবিশনন্রীসপ্রদানকদানবিষয়ং «*ন 
পপ রা পা পিন 

স্থলে দিবেনা । সমাংশহারিণী মাত এই বচনে মাতৃপদের মুখ্য অর্থ কেবল 

জননী, বিমাত! নহে । অন্তথা এক্ মাতৃপদেব মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ একদা স্বীকার 
করিলে যুগপদ্বৃতিদ্ধয় বিবৌধ দোষ ঘটে। আর যদ মাতার তর্ভু ও শ্বশুরাদি দত 

কিছু স্তন না থাকে, তাহা৷ হইলে পুত্রের সমানাংশ প্রাপ্য । আর দি স্ত্রীধন 
প্রদত্ত হইয়! থাকে, তবে অর্দ মাত্র প্রাপ্য ইহা সাংদৃষ্টিক প্রমাণসিদ্ধ ঝুঝিবে। 
এবং যে স্থলে পিত! পুত্রগণকে সমান ভাগ দেন সে স্থলে পুত্রহীন৷ সকল স্ত্রীকেই 
সত্রীধন না থাকিলে পুত্র সমানাংশ দিবেন। তাহার প্রমাণ যথ। যাঁজ্জবন্ধ্য, যদি 

িন০৫রভিততে 
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 বিশ্ত্িয়ৈ 'দেয়মাধিবেদনিকং সমং। ন দত্ং জ্ত্রীধনং যাপাং 

দত্তে ত্বর্দং প্রকল্পয়েৎ। পুক্রহ্থীনাশ্চ পিতুঃ পত্বযঃ সম- 

ংশ। ন পুক্রবত্যঃ। তথ! ব্যাসঃ। অস্ত্তীস্ত পিতুঃ পত্ব্যঃ 
সম'নাংশাঃ 'প্রকীর্ভিতাঁঃ। পিতামহশ্চ সর্ববাস্তা মাতৃতুল্যাঃ 
প্রকীর্তিতাঃ । তথা বিষুঃ ৷ মাঁতরঃ পুভ্রভাঁগানুসারেণ ভাগ- 

বাধকং বিনা অন্তত্রাপি তথেতিস্তায়াৎ অত্রাপি তথা কল্াতইতি খোক্তং 

পুত্রহীনাশ্চেতি। অত্র কশ্চিদিদং পিতুঃ পত্্যইতি স্বরসাঁৎ পুত্রক্কশবিভাগবিষয়ং 
'পিতৃকৃতবিভাগে তু সপুত্রাপুত্রপত্রীনামেবাংশিত্বমিত্যাহ তদসৎ মাতৃপদস্ত ন 

সপতীমাতৃপবত্বমিতিব্যাখ্যানবিবৌধাৎ ভর্তুকতবিভাঁগে পুভ্রবতীনামপ্যংশিত্বে 
| “সমাংশহাবিপী মাতা পুক্রাণাং স্ত[নূতে পতাি”ত্াত্র "মাতা তু পিতরি প্রেতে 
পুত্রতুল্যাংশহা রি ণী”ত্যত্র চ মুতে পতীবিতি পিতবি (পরতে ইতি বিশেষণবৈযর্থ্যাচ্চ | 

ন চপতিপত্বে তৎসমাংশহাবিণী তদভাবে পুভ্রসমাংশিনীত্যর্থোবাচ্য ইতি বাচ্যং 
যদি কৃুর্ধ্যাৎ সমানাংশানিত্যত্র উপস্থিতপুত্রসমাংশতায়াএব ' পত্রীনাঁং প্রাপ্তেঃ 

বস পাপী শশা লাস সাল পপ পপ সিলসিলা লপ 

দত স্্ীধনং যাসামিতি,, তু পিতৃকুতবিভাগবিষযং তথাপ্যেকৰ নির্ীতঃ শানরার্থে 

ৃ 

পিতা পুত্রদিগকে সমান ভাগে বিড্রক্ত কৰেন তবে পত্রীদ্দিগকেও ধ্ররূপ সমাঁনাংশ- 
ভাগিনী করিবেন, যদি তাহাদিগকে তিনি কিন্বা! তীহার পিতা স্ত্রীধন না দিয়া 

থাকেন। এবং অধিক বিবাহ স্থলে যাহাকে ভত্রীধন দেওয়া! হয় নাই এমন প্রথম 
বিবাহিত স্ত্রীকে ভর্তা অভিনব বিবাহে নৃতন স্বীকে যাহ! দেন তাহার সমান 
দিবেন। যদি স্ত্রীধন দিয়। থাকেন তবে তাহার অদ্ধ প্রদান কবিবেন। পুত্রহীন! 
পত্মীদিগকে পিতা» পুভ্রসমভাগিনী করিবেন; কিন্তু পুত্রবতীদিগকে নহে, যথ! 

ব্যাস, পুত্রহীন! ভার্য্যাদিগকে পিতা, পুত্রসমানাংশ দিবেন এবং পিতামহ ধন 
বিভাগকালে পৌত্রেরা' পুত্রহীন৷ পিতীমহীকেও সমানাংশ দিবে । যেহেতু শাস্ত্রে 

| পিতামহীকেও মাতার তুল্যা বলিয়! কীর্তন করিয়াছেন। তথা বিষু মাতা 
| পুত্রভাগাহুদারে ভাগহারিণী হয়েন; অবিবাহিতা কন্তাও বিবাহযোগ্যধন পায়। 
্জ রি. 
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হারিণ্যঃ অনূঢ়া ছুহিতরশ্চ। পুক্রভাগানুসারেণ থ। বর্ণক্রমেণ 
পুজাঁণাং চতুস্ত্রিঘ্যেকভাগিতা তথা পত্বীনামগীতি ॥ ৫০ ॥ 

অনুঢাণাং ছুহিতণাং পুক্রভাগমনুত্থত্য তচ্চতুর্ঘুংশঃ | 
তদাহ বৃহস্পতিঃ ৷ ংশ1 মাতরস্ত্েষাঁং তুরীয়াঁংশাশ্চ কম্যা- 

কাঃ। পুজ্রস্ত ভাগত্রয়ং কন্যকায়া একোভাগঃ। যদাহ কাত্যা- 

য়নঃ। কন্যকানাং ত্বদতানাঞ্চতুর্ঘো ভাগইফ্যতে। পুক্রাণাঞ্ 
ভ্রয়োভাগাঃ স্বাম্যং স্বল্পধনে স্মৃতং। অল্পধমে পু্রৈঃ স্বাৎ 
স্বাদংশাদাকৃষ্য কন্যাভ্যশ্চতুর্ধোহংশেো!। দাতব্যঃ। যথা 

মনুঃ। স্বেভ্যোহংশেভ্যন্ত কল্যাভ্যঃ প্রদছ্যন্র্ণীতরঃ পৃথক্। 

নত্বন্থুপস্থিতপতিসমাংশতায়াইতি। তস্মাৎখ পতিক্ৃতবিভাগে পুত্রহীনপত্বীনামে- 
বাংশিত্বং ন পুত্রবতীনাং পুত্রকৃতবিভাগে তু মাঁতৃণামেবাংশিত্বং ন বিমাতৃণাঁমিতি 
ব্যবস্থেতি পিতুরিতি বর্তরি ষঠী। পিতামহাইতি পিতামহধনবিষয়ং। অত্র 
পিতামহীপদং পিতুন্ধুননীমাত্রপরং প্রাগুক্রযুক্তেরিতি কেচিৎ অপরে তু বহুবচনাৎ 
সর্ববাইত্যুপাদানাচ্চ সর্বাসামেব পিতামহপত্ৰীনামংশিত্বমিতি প্রাহুঃ ॥ ৫০ ॥ 

স্বল্পধনইতি। যদ্ধনন্ত একপুত্রলভ্যতুরীয়াংশেন কন্তাসংস্কারো ন সম্ভবতি 
তদেব স্বল্পধনং তদ্ত্রাতৃভিরেষ বিভজনীয়ং পশ্চাত্তৈরেব স্বস্বপ্রব্যাদারুষ্য ভগিনী- 

| সংস্কারঃ কার্ধ্য ইতি ভাবঃ। ন চতুর্থাংশনিয়মইতি। অতএব রত্বাকরে বিধুঃ। 
অনুঢ়ানাং কন্ানাং বিভ্তান্থসারেণ সংস্কারং কু্যার্দিতি। বিষমেতি। পুত্রাণাং 

পৃত্রভাগান্থদারে ইহার অর্থ যেমন গ্মসবর্ণার পাঁণিগ্রহণস্থলে পুত্রগণের বর্ণকমে 
চারি তিন ছুই এক ভাগ প্রাপ্তি হয় পত়ীদিগেরও সেইরূপ হইবে ॥ ৫* ॥ 

অবিবাহিতা! কন্তার ভ্রাত ভাগের চতুর্থাংশ গ্রাপ্য যথ৷ বৃহস্পতি, মাতা. পুত্রের 

সমান ভাগিনী ও কুমারী চতুর্থাংশ ভাগিনী হয়। .অর্থাৎ পুত্রের তিন ভাগ এবং 

অবিবাহিত! কন্তার এক ভাগ হইবে। যথা কাত্যায়ন, আতা কন্তার চতুর্থভাগ 
শীল্্রসিদ্ধ, পুত্রগণের তিন তিন ভাগ প্রাপ্য । স্ষল্নধন স্থলে পুত্রগণেরই স্থািত্ব 

ডা. গু 
[ ১৪ | 
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স্বাৎ স্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ হ্থ্যরদিৎসবঃ। প্রদছ্যুরিতি 
প্রগনশ্রুতেরদানে চ পতিতত্বশ্রদতে নঁ কন্যাভিরধিকা রিবুদ্ধ্যা 
গ্রহীতব্যং ন হাধিকারিণে ভ্রাত্রেহপরো ভ্রাতা স্বাদংশান্দ- 
দাতি। যর্থা যাজ্ৰবক্ধ্যঃ | অসংস্কতাস্ত সংস্থার্ধ্য! ভ্রাতৃভিঃ 

পূর্ববসংস্কতৈঃ ৷ ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাদদত্বাংশস্ত তুরীয়কং। 
ভগিনীনাং সংস্কার্যতামাহ নাঁধিকারিতাঁং। এব বহুতরধনে 

বিবাহৌচিতধনং দাঁতব্যং ন চতুর্থাংশনিয়মইতি সিধ্যতি। 
এতচ্চ কন্যাপুভ্রয়োঃ সমসংখ্যন্বে জ্ঞাতব্যং বিষমসঞ্যত্ে 
চ কন্যায়া এব বহুতরধনং বা স্তাঁৎ পুত্রস্ত বা নিদ্ধনত৷ স্যাঁৎ 
ন চৈতছুচিতং পুভ্রস্য প্রাধান্যাৎ ॥ ৫১ ॥ 

যচ্েদমত্র বাধকমুক্তং $ অবিদ্যমানে পিত্রর্থে স্বাংশাদুদ্ধ ত্য 

চতুবাদিসংখ্যত্বে কন্ঠায়াশ্চৈকত্বে কন্তায়াবহৃতরধনং চতস্যযু কন্তান্থ সতীধু 
পুত্রস্তৈকন্ত নির্ঘনতেত্যর্থ: ॥ ৫১ ॥ 

ভ্রাতৃণীমিতি পাঠে একশেযান্তগিনীসংস্কারন্তা প্যাবস্তকতা াঁৎ অতস্তননিরন্ততি 
্রাতৃণামিতি। ননু ভ্রাতৃসংস্কারার্৫থত্ববৎ ভগিনীসংস্কাবার্থত্বমপি বচনস্ত কুতোন স্তাদ্দি- 

অর্থাৎ পুত্রেরাই সমগ্র ভাঁগ করিয়া লইয়৷ আপন আপন ভাগ হইতে কিঞ্চিৎ 
কিঞধিৎ আঁকর্ষণ কবিয়! কুমারীকে চতুর্থাংশ দিবে । যথা মন্থু, স্ব স্ব অংশ হইতে 
ভ্রাতারা কুমারীদিগকে পৃথক্ পৃথক রূপে অংশ প্রদান করিবে, স্ব স্ব ভাগ 
হইতে চতুর্থ ভাগ যদি দিতে ইচ্ছা না কবে তবে পতিত হয়। এই বচনে 
প্রদান করিবে ও না দিলে পতিত হয় বলায় কুমারীরা অধিকারিত্ব বোধে লইতে 

পারিরেনা। কেননা কোন অধিকারী ভ্রাতাকে অন্ত ভ্রাত৷ স্বকীয় অংশ হইতে 
তোল! তুলিয়া দেয় না। যথা যাজ্জবহ্থ্য, সংস্কৃত ভ্রাতারা অসংস্কত ভ্রাতাদের 

সংস্কার করিবে এবং অসংস্কতা ভগিনীদিগকেও নিজ অংশ হইতে চতুর্থাংশ দিয়া 
সংস্কার কর্ম করিবে। ইহাতে ভগিনীদিগের সংস্কার কর্তব্যতাই লিখিত হইয়াছে 

রি. 
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| বা পুনঃ। অবশ্যকার্্যাঃ সংস্কারা ভ্রাতৃভিঃ পূর্ববসংস্কতৈঃ | 
অন্মান্নারদবচনাদবশ্যকর্তব্যত্বাস্তগিনীনাং সংস্কারস্য নিরংশ- 
তাপি ন দৌঁষাঁয়েতি তদযুক্তং ভ্রাতৃসংস্কারার্৫ঘত্বাদস্য বচনস্য 

শেষ শ্রবণাৎ অতআহ ভ্রাতৃসংস্কারন্তেতি। পুংলিঙ্গ নির্দেশাদিতি। 'ন চ যেষামপত্যা- 

নামিতি নপুংসকনির্দেশএব কুতোন স্তাদিতি বাচ্যং অর্থসাধুত্বে সম্ভবতি শবসাধুত্ব- 
মাত্রস্তান্তাধ্যত্বাদিত্যভিপ্রায়াদিতি। বস্ততত্ত পিতৃপিতামহাঁভাবে ভগিনীদানাধি- 

কারিতয় ভ্রাতুবপ্যাবশ্তকএব ভগিনীসংস্কারঃ অথ খতুমতী ভবতি দাতা প্রতি- 

অধিকারিততার কথা বলেন নাই । আর বহুতব ধনস্থলে ভগিনীকে তরদীয় বিবাহ 

নির্বাহ যোগ্য ধনই দিবে, চতুর্থাংশে নিয়ম নাই এই সিদ্ধান্ত স্থির জানিবে। 
আর চতুর্থাংশ দানের বচন গুলি, যেস্থলে কন্া পুত্রের সংখ্যা সমান সেই স্থলেই 
ঘটাইতে হুইবে। অন্ঠথ! সর্বত্র চতুর্থাংশের নিয়ম করিলে যেখানে চারি পাঁচ 
পুত্র ও কন্তা একটি, সেখানে কন্তার বনুত্ঁর প্ান্তি হয়। আব যেখানে চারিটি 

কুমারী ও এক পুক্র থাকে সেখানে পুত্রই নির্ধঘন হইয়া যায় তাহ! উচিত নহে; 
যেহেতু পুজ্রেরই প্রাধান্ত ॥ ৫১ ॥ 

আর এ বিধয়ৈ যেবিরুদ্ধ বচন ও ব্যাখ্যা উক্ত হইয়াছে যথা! পিতৃধন না 
থাকিলে পূর্বসংস্কৃত ভ্রাতাব! নিজ নিজ ধন হইতে কিছু কিছু আকর্ষণ পুর্ব্বক 
অন্যের সংস্কার কর্ম অবশ্ত করিবে। এই বচনে ভগিনীগণের সংস্কার অবশ্ঠ 
কর্তব্য প্রতিপাদন করায় ভ্রাতার নির্ধনত্বও দোষের নিমিত্ত হয় না এই যে অর্থ 

করেন তাহা৷ অযুক্ত, যেহেতু এই বচনটি শ্রাত্ সংস্কার বিষয়ক, ভগিনী সংস্কার 
বিষয়ক নহে, এবং ভ্রাতৃ ভগিনী উভয় ঘটাইবার জন্য অন্য প্রকার পাঠ কল্পনা 
মূলগ্রন্থ বিরুদ্ধ। ফলতঃ এ বচন ত্রাত্ সংস্কার প্রকরণে লিখিত হইয়াছে ইহার 
পূর্ব্বে এই বচনটি লিখিত আছে যে পিত৷ যাহাঁদের যথাক্রমে সংস্কার কর্ম 
করেন নাই ভ্রাতারা পৈতৃকধন হইতে তাহাদের সমস্ত সংস্কার করিবেন। 
এই বচনে যেষাং তেষাং এই ছুইটী পদে পুংলিঙ্গ নির্দেশ থাকায় এবং তদনস্তরই 

পূর্ববোন্ত বচনটি লিখিবাঁয় স্থতর্ং প্রকরণাধীন এই বচনটি ভ্রাতৃসংস্কার বিষয়েই 
খাটিবে। বস্ততঃ পিতৃ পিতাঁমহের অভাবে ভ্রাতারই ভগিনী দানাধিকার বিধায় 
স্ রি 
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ভ্রাত্ণাং পূর্ববসংস্কতৈরিতি পাঠস্যানাকরত্বাৎ ভ্রাতৃসংস্কারস্য 
চ প্রকৃতত্বাৎ। ইদং হি পুর্ববমুক্তং যেষাস্ত ন কৃতাঃ পিত্রা 
সংস্কারবিধয়ঃ ক্রমাৎ। কর্তব্য। ভ্রাতৃভিস্তেষাং পৈতৃকাদেব 
তদ্ধনাৎ। 'যেষাঁং তেষামিতি পুংলিঙ্গনির্দেশাৎ এতদনভ্তরমে- 
বাবিদ্যমানইতি বচনারস্তাৎ ভ্রাতৃসংক্াঁরার্থমেবেদং বচনং 
ইতি পিতৃপিতামহাদিধনবিভাঁগঃ ॥ ৫২ ॥ 

অথ স্ত্রীধ্নবিভাগার্থ, প্রথমং স্ত্রীধনং নিরূপ্যতে । তত্র 
বিষ্কঃ। পিতৃমাতৃম্থতভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন্যপাগতং আধিবেদনিকং 

গ্রহীতা চ নরক্মাপ্নোতীতিশ্ররতেঃ অতএব যাঁজ্বন্ক্যেনাপি ভগিন্তশ্চ নিজাদংশা- 

দিত্যনেন ভগিনীনামপি ত্রাতৃবৎ সংক্া্ধ্যত্বমুক্তং ইত্যতে৷ বহুতরভ্রাতৃসংস্কারাৎ 
ভরাতুনির্ধনতাবৎ ভগিনীসংস্কাবাদপি নির্ঘতা ন দোষায়েতি নুবীভিরভাব্যং ॥ ৫২॥ 

প্রকরণাস্তরমাহ অথেতি । অতবাস্ন্যাদিকমগ্রে বক্ষ্যতে। বিবাহাৎ পরতইতি। 
এতেন পিতৃমাতৃত্রাত্ববন্ধুদত্মিতি কালাস্তরদত্তমান্রপরিগ্রহার্থমিতি স্ব্যক্তং | বন্ধু- 

পদেনেতি। লদ্ধং বন্ধুকুলাত্তথেত্যত্রেতি শেষঃ। মতাপিতৃদ্বারেণেতি। মাতুঃ 

ভগিনীসংস্কারও ভ্রাতাব পক্ষে অতি আবশ্যক কর্ম, যে হেতু কন্তা খতুমতী হইলে 
দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই নরক প্রাপ্তি হয়, এজন্য বহুতর ভ্রাতার সংস্কার করণে 

যেমন ভ্রাতাব নির্দনত্ব দোষকর নহে, সেইরূপ বহুতর ভগিনীপংস্কার করিতে যদি 

ভ্রাতা নির্ধন হইয়া যায় তাহাও দোঁষকর নহে ইহ! স্থধীগণ বিবেচনা করিয়া 

দেখিবেন। ইতি পিতৃপিতামহা'দিধন বিভাগ সম্পূর্ণ ॥ ৫২ ॥ 

অতঃপর স্ত্রীধনবিভাগ লিখিবার নিমিতু প্রথমতঃ স্ত্রীধন নিরূপণ করি। 

যথা বিষুবচন, পিতৃ, মাতৃদত্ত, পুত্রদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, অধাগ্র/পাগত অর্থাৎ 

যৌতকধন, অধিবেদন লব্ধ, মাতুলাদি দত্ত, শুক ও অন্বাধেয় এই গুলি স্ত্রীধন। 
তন্মধ্যে জঙ্থাথেয় স্ত্রীধন বলিতেছের্ন্থা কাত্যায়ন, বিবাহের পর ভর্তৃকুল ও 
পিতৃ মাতৃ কুল হইতে এবং ভর্ত৷ ও পিত! মাতার নিকট হইতে স্ত্রীলোক যে ধন 
প্রাপ্ত হয় সেই ধনকে ভৃগু অন্বাধেয় বলেন। এই বচনে বন্ধু শবে মাতা পিতা 

চি 
1 জি 

ঘা 
রর . 



. 

দায়ভাগঃ। ১০৯ 

বন্ধুদত্তং শুল্কান্বাধেয়ক মিতি স্ত্রীধনং। অম্বাধেয়মাহ 'কাত্য।- 
য়নঃ। বিবাহাৎ পরতো যত্ত, লব্বং ভর্ভৃকুলাৎ স্ত্িয়।। 
অন্বাধেয়ং তহছুক্তস্ত লব্ধং বন্ধুকুলীতথা । উর্ধাং লব্বন্ত 
যকিঞ্চিৎ সংস্কারাৎ প্রীতিতঃ স্ত্িয়া। ভর্ভঃ পিত্রোঃ 
সকাশাদা! অহ্বাধেয়ন্ত তদ্ভৃগুঃ। বন্ধুপদেন মাতাপিত্রোরু- 

পাঁদানং তেনায়মর্থঃ মাতাপিতৃদ্বারেণ সন্বন্ধিনাং পিত্রোশ্চ 
সকাশাৎ যৎ তু বিবাহাঁৎ পরতে লব্ধং তথা ভূর্তঃ সকাশাৎ 

পিতুর্ব্বা যস্ত সন্বন্ধন্ত ঘটকত্বং তৎসম্বস্ধবতাং মাতুলপিভৃব্যাদীনামিত্যর্থঃ। এব 

সতি মাতৃপিতৃভর্তৃদত্তস্য অন্বাধেয়কসংজ্ঞা ন স্তাৎ অত উর্ধং লব্ধমিত্যভিহিতং | 

তন্লন্বার্থমাহ পিত্রোশ্ সকাশীদিতি তথা ভর্ভ,ঃ সকাশাদিতি চ। লন্ধং ভর্তৃকুলা- 
দি্যুত্স্তার্থমাহ ভর্তৃকুলাচ্চেতি। ইথং চ বিষুববচনোপাত্তস্ত হুতাত্তস্ত নাস্বাধেয়ত্বং 

সৃতন্ত সাক্ষাদেব সন্বন্ধবত্েন নিরুক্তবন্ধুভতৃুলত্বাসম্ভবাদিতি স্ুধীভির্ভাব্যং। 
শ্বপদেনেতি। পিতৃমাতৃন্থতভ্রাতৃদত্বমিত্যত্র পিত্রার্দিপদেনেত্যর্থঃ। নন্থু বিবাহাৎ 

পরতইতি উর্ধংসংস্কারাদিতি চ বিহাক্ সামান্যেনৈব ভত্তৃতিৎকুলাৎ পিতৃমাতৃতৎ- 
কুলাচ্চ লত্বন্তান্বাধেয়সংজ্ঞা কিমিতি ন কৃতেত্যাশঙ্কায়ামাহ পরিণয়নসময় লব্বস্তেতি। 

অয়ভ্ভাবঃ অস্বাধেয়সংজ্ঞায়াস্তাবস্তান্্রপ্যেহ্প্রজঃস্ত্রীধনে বক্ষ্যমাণোত্রাত্রধিকার এব 
ফলং পরিণয়নসময়লব্ে চ ন ভ্রাত্রধিকারং ত্রান্যার্দিপঞ্চন্ন ভর্ভ,ঃ আন্রাদিত্রিযু চ 

বুঝায়, তাহাতে এই অর্থ হইল যে মাতা এবং পিতার সম্পর্কে সম্পর্কীয়দের 
নিকট ও পিত৷ মাতার নিকট বিবাহের পর যাহা প্রাপ্ত হয় এবং ভর্ভার নিকট ও 

ভর্তৃকুল অর্থাৎ শ্বগুরাদি হইতে যাহ! লব্ধ হয় তাহার নাম অন্থাধেয়। বিষুঃ 

বচনে বন্ধুপদটি মাতুলাঁদি বাচক, যে হেতু পিতৃ মাতৃ সত প্রভৃতি স্বতন্ত্র শব্দদ্বারা 

পিত্রাদির পৃথক্ নির্দেশ হইয়াছে। আর বিবাহ সময়লব্ধ যৌতকধনে সন্তান 
সম্ততির অভাবে ত্রাঙ্গ্যাদি পাঁচ বিবাহে প্রথম ভর্তার অধিকার ও আ্গুরাদি 

তিন বিবাহে প্রথম মাতার তাহার পর পিতার অধিকাব হয়। পরস্ত অন্বীধেষ় 

সত্রীধনে সন্তান সম্ততির অভাবে অগ্রে ত্রাতার অধিকার পরে স্থির করা যাইবে 
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ভর্তৃকুলধচ্চি শ্বশুরাদিতো! যল্লব্ধং ধনং তদস্বাধেয়ং। বিষ 
বচনে চ বন্ধুপদং মাতুলাদ্যভিপ্রায়ং পিত্রাদীনাং স্বপদেনৈব 
নির্দিউত্বাৎ পরিণয়নসময়লব্দ্য ক্রান্্যাদ্যাহরাদিবিশেষেণ 
ভর্ভূঃ পিল্তরার্ববাধিকারাৎ । ক্্রীধনমাহতুঃমনুকাত্যায়নৌ | 
অধ্যম্্যধ্যাবাহনিকং দত্ঞ্চ প্রীতিতঃ স্রিয়ৈ | ভ্রাতৃমাতৃ- 
পিতৃপ্রাপ্তং ড়িধং স্ত্রীধনং স্মৃতং। তথা নারদঃ। অধ্য- 
গ্যধ্যাবাহনিকঃ ভর্ৃদায়স্তখৈব চ। ভ্রাতৃদত্তং পিতৃভ্যাঞ্ 
ষড়িধং জ্্রীধনং স্মৃতং ॥ ৫৩ ॥ 

এতদ্বযাকুরুতে কাত্যায়নঃ | বিবাঁহকালে যু স্ত্রীভ্যে! 

পিত্রোরেব তেষাঁমভাবে দেবরাদেবেবাধিকারাঁৎ অতঃ সংজ্ঞায় স্তৎসাধারণ্যে 

প্রয়োজনাভাবঃ প্রত্যুত তৎসাঞ্ধারধ্যে তত্র ভত্রধিকারবোধকবিশেষবচনেন 
ভ্রাত্রধিকাঁরবচনস্ত বিবোধপ্রসক্তা। তন্ত সঙ্কোচোবাচ্যঃ তথাচ প্রক্ষালনাদ্ধি গঙ্কস্ত 

দুরাঁদ্পর্শনং বরমিতিস্তায়েন তদ্যাবর্ভনমেব সংস্ঞায়াঃ সমুচিতমিতি। ন চ তথাপি 

বিবাহসময়াদন্তত্রেত্যেবোচ্যতাং কিং পরতইত্যাদিপর্য্যস্তেনেতি* বাচ্যং তথ! সতি 
বিবাহাৎপুর্বং বাগ্দানোত্তখং পতিদত্তে ভ্রাত্রধিকাবাপত্তেরিতি ॥ ৫৩ ॥ 

এতদধ্যগ্্যাদিকং। দায়পদন্ত সংক্রান্তসন্বন্ষিধনপরত্বশস্কামপনয়তি ভর্ভৃদায়ইতি | 
মন্বার্দিভিরিতি। আদিনা কাত্যায়নবিষুঃপবিগ্রহঃ। তত্র মন্গুকাত্যায়নাভ্যাং দত্তঞ্চ 

এইরূপে অন্বাধেয় সংস্ঞাঁর সার্থকত৷ বুঝিতে হইবে। মন্গু ও কাত্যায়ন স্ত্রীধন 
কহিয়াছেন যথ! অধ্যগ্নি, অধ্যাবাঁহনিক ও প্রণয় পূর্বক আত্মীয়ের! স্ত্রীলোককে 
যাহা দেন, এবং ভ্রাতৃ, মাতৃ ও পিতৃ হইতে প্রাণ্ত এই ছয় প্রকার স্ত্রীধন কথিত 

হয়। তথা নারদ বচন, অধ্যগ্রি, অধ্যাবাহনিক ভর্তৃদত, ভ্রাভৃদত্ত, পিতৃদত্ত 
ও মাতৃদত্ত এই ছয় প্রকার স্ত্রীধন কথিত হয় ॥ ৫৩ ॥ 

কাত্যায়ন মুনি উক্ত স্ত্রীধনের ব্যাখা! করিতেছেন যথা বিবাহ কালে অগ্নি- 
সন্নিধানে স্ত্রীলোককে যাহা দান করে তাহাকে পণ্ডিতের অধ্যন্সি নামক স্ত্রীধন 
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দীয়তে হায়িসন্িধো । তদধ্যগ্লিকৃতং অস্ভিঃ স্ত্রীধনং পরি- 
কীন্তিতং। যৎ পুনর্লভতে নারী নীয়মানা হি পৈতৃকাৎ। 
অধ্যাবাহনিকং নাম তৎ ক্ত্রীধনমুদাহৃতং। পৈতৃকাদিত্যেক 
শেষেণ পিভৃমাতৃকুলাৎ যল্পভতে ধনং ভর্তৃগৃহং নীয়মাঁন! 
তদধ্যাবাহনিকং ভর্ভৃদায়ো ভর্তৃদত্তং ধনং ভর্ভৃদায়মনভিধায় 
মন্বাদিভিভর্তৃদত্তস্যাঁভিধানাৎ নারদেনাঁপি ভর্তৃদত্তমনভিধায় 

ভর্ভৃদায়স্যাভিধানাঁৎ তথা অন্যন্রাপি ভর্ভৃদত্তে ভর্ভৃদায়- 
প্রয়োগোদৃষটঃ যথা কাঁত্যায়নঃ । ভর্তৃদায়ং স্বতে পত্যে। 

প্রীতিতঃ স্ত্রিয়ৈ ইত্যনেন বিষ্ণুনা চ অন্বাধেয়মিত্যনেনেতি ভাবঃ। তথাচ তৈঃ 
সহৈক শ্রুতিমূলত্বান্বোধাৎ দায়পদং দত্তপরমিতি তাবঃ। ন চ বৈপরীত্যং বহুযু 
লক্ষণী প্রসঙ্গাৎ মনুস্থৃতের্বলবত্বাচ্চ। ভতৃ্দায়ং গৃতইতি। অত্র মুতে বিদ্যমাঁনে 

ইত্যভিদানাৎ ন সংক্রান্তসম্বন্ষিৎনপরতা | বিষ্তাসেৎ বিনিযুপ্লীত। ক্ষপয়েৎ 

স্থাপয়েৎ। অন্তথা স্বয়ং রক্ষণাসামর্থ্যে। অন্যথা তব্ধনেন বর্তনাসম্ভবে তৎকুলে 

ক্ষপয়েৎ তৎকুলমাশ্রিত্য কালং গময়েদিত্যর্থ ইতি কেচিৎ। কেনেত্যাকাজ্ঞায়াং 

কহিয়াছেন। আর কন্াকে যখন পিত্রালয় হইতে পতির গৃহে লইয়া যায় তখন্ 
এ কন্তা পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাকে অধ্যাবাহন্রিক 

নামক ছ্রীধন বলা যাঁয়। ভর্তৃদায়শবে ভতৃপত্ত ধন বৃবায় সংক্রান্ত ধন বুঝায় ন!। 
যে হেতু মনু প্রভৃতি মুনিগণ ভর্ৃ্দায় গ্রয়োগ না করিয়া ভতৃদত্ব শব্বই প্রয়োগ 
করিয়াছেন। এবং নারদ মুনি ভতৃদ্ঘত শব্দ প্রয়োগ না করিয়া! ভরভূর্দায় শব 
প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অন্তত্রও ভর্ভৃদত্ধধনে ভর্ভৃদায় শব প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
যথা কাত্যায়ন বচন, পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী ইচ্ছান্থসারে ভর্তৃদায় ব্যয় করিবে 
কিন্ত পতি বিদ্যমানে মুক্তহস্তরূপে ব্যয় না করিয়া রক্ষা করিবে, যদি স্বয়ং রক্ষা 

করিতে না পারে তবে পতিকুলের কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকটে গচ্ছিত করিয়া 

রাখিবে। এবং গর্ত স্ত্রীকে কত দিবেন তাহার শেষ সীমা পর্যস্ত জানাইবার 

হত... গ্র্ 
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বিন্যসেৎ' স্ত্রী যথেষউটতঃ | বিদ্যমাঁনে তু সংরক্ষেৎ ক্ষপয়ে- 
তৎকুলেহন্যথা। অস্যার্থঃ ভর্ভূদতং ধনং ভর্তরি স্বতে যথেষ্টং 
বিনিযুপ্জীত জীবতি তু তদ্রেক্ষেৎ ইদমমুক্তহস্ততাজ্ঞাপনার্থং 
তথা ব্যীলবচনমপি ভর্ভ্ দেয়পর্য্যস্ততাজ্ঞাপনার্ঘং। যথা 
দ্বিহজপরো দায়ঃ স্ত্রিয়ে দেয়ো৷ ধনস্য তৃ। যচ্চ ভত্ত্রঃ ধনং 
দত্তং সা যথা কামমগ্ুয়াৎ। দ্বিসহজপর্য্স্তঃ স্ত্রিয়ে দেয়ো 
নাধিকঃ কেলেত্যাকাজ্ষায়াং ভত্রেতিশ্রচ্তমন্থেতি ন পুনর- 
শ্রচতকল্পনা তথাচ দেয়ইতি দদাতিমুখ্যঃ স্যাৎ ম্ৃতপতি- 
ধনে তু তাবতি পত্ব্যাএব স্বামিত্বাৎ গৌণঃ স চান্যাধ্যঃ যচ্চ 
ভর্তৃদরত্তং ধনং তদ্যখাকামমন্্ীয়াৎ অতোইপুত্রস্য ম্বৃতস্য 

কেন দেয়ইত্যাকাজ্ষায়াং। অশ্রুতকল্পনেতি। অনস্তরাধিকারিণ! ভ্রাত্রাদিন৷ 
্বয়ং সর্ব্বং গৃহীত্বা দ্বিসহত্রপণপধ্য্তং স্্রিয়ে দায়! দেয়ইত্যশ্রুতত্রাত্রা্দীনাং কর্তৃতব- 

জন্ত ব্যাস বচন যথ। ভর্তা স্ত্রীকে ছুই সহশ্রপণ অথবা ছুই সহ চলিত মুদ্রা শ্রীধন 
দিবেন, সেই স্ত্রী ভর্তৃদত্ত স্ত্রীধন আপন ইচ্ছানুসারে ভোগ করিবে। ছুই হাজার 
টাক! পর্য্যন্ত স্ত্রীকে দিবে অধিক দিবে না, কে দিবে এই আকাজ্ষায় বচনের 
পরার্ধে পঠিত ভর্তপদের সহিত অন্বয় করা উচিত নতুবা বচনে অপঠিত 
দেবরাদির কল্পনা করা উচিত নহে তাহাতে পতি দিবে এ কথায় দা ধাতু 
প্রয়োগের মুখ্যার্থ থাকে, পরস্ত মৃতপতির লমস্তধনে পত্বীর স্বামিত্ব থাকায় অন্টে 
ছই হাজার পর্য্যস্ত দিবে এ কথ! বলিলে দান প্রয়োগটি গৌণ হইয়া উঠে তাহা 

অন্যাধ্য। আর কেহ কহেন যে ভর্তা স্ত্রীকে যেধনদান করেন তাহা! স্ত্রী 
ইচ্ছান্সসারে ভোগ করিবে এই কথা বলায় অপুত্রক মৃত পতির ধনে ছুইসহম্র- 
পর্ধ্যস্তেতেই পত্ধীর অধিকার হইবে তাহার অধিক প্রাপ্তিতে অধিকার নাই 
এই যে কাহারে! মত আছে তাহা পণ্ডিতগণের অগ্রাহথ। পুত্র পৌন্র প্রপৌত্র 

_ প্র 
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পত্যুর্ধনে দ্বিসহত্রপর্ধ্স্তএব পত্বযা অধিকাঁরো ন সর্ধন্রেতি 
যছুক্তং তদ্িদ্প্তিরনাঁদেয়ং । এতচ্চ বিস্তরেণ বক্ষ্যতে ॥ ৫৪ ॥ 

আহ যাঁজ্ববন্থ্যঃ | পিতৃমাতৃপতিভ্রাতৃদতমধ্যগ্ন যপাঁঞধতং | 
আধিবেদনিকঞ্চেব স্ত্রীধনং পরিকীর্তিতং। যচ্চ দবতীয়ন্্ী- 
বিবাহাঁথিনা পূর্ববস্ত্রিয়ে পারিতোধিকং ধনং দত্তং তদাধিবেদ- 
নিকং অধিষস্ত্রীলাভার্ঘত্বাত্তস্য। তথা দেবলঃ। বৃতিরাঁভরণং 
শুন্কং লাভশ্চ সজ্ত্রীধনং ভবে । ভোঁতী 'তৎম্বয়মেবেদং 
পতির্নাত্যনাপদি। তথা ব্যাসঃ। বিবাহকাঁলে যতকিঞ্চিৎ 
বরায়োদ্দিশ্য দীরতে | কন্যায়াস্তদ্ধনং সর্বমবিভাজ্যঞ্চ বন্ধুভিঃ | 

কল্পনেতার্থঃ | এতচ্চেতি। মৃতস্তাপুত্রস্ত, পত্ব্যাঃ সর্বধনাধিকারিত্বঞ্চেত্যর্থঃ। 
বক্ষ্যতেইতি। অপুক্রধনাধিকারনিরূপণইতি টেষঃ ॥ ৫৪ 

আহেতি। শ্ত্রীধনমিতি প্রাপগুত্তেনানবয়ঃ। পিত্রাদিদত্তং বিবাহাৎ পূর্বং 
পরতোব৷ বিবাহকা'লে দত্ন্ত অধ্যগ্নিপদেনৈৰ প্রাপ্তেঃ | বৃত্বিঃ গ্রাসাচ্ছাদনারশিষ্টং। 
শুন্ধং বক্ষ্যমাণং। লাভ খণাদদিবৃদ্ধিঃ। বরায় দানং বরহস্তে সমর্পণং | প্রদর্শ- 

হীন মৃতস্বামির সমগ্র ধনে পত্বীর অধিকার ইহা অপুভ্রধনাধিকারপ্রকরণে 
',বিস্তারিত রূপে বলিব ॥ ৫৪ ॥ 

যাজ্তবন্ক্য ৰলেন, পিভৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পতিদত্ব, ভ্রাতৃদত, অধ্যগ্নযযপাগত, ও 

আধিবেদনিক এই ছয়টি স্ত্রীধন বলিয়া! কীন্তিত হয়। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ 
করিবার নিমিত্ত স্বামী প্রথম স্ত্রীকে যাহা পারিতোধিক দেন তাহার নাম আধি- 

বেদনিক, অধিবেদনশবের অর্থ অধিক বিবাহ তছপলক্ষে যাহা দত্ত এই বুযুৎপত্তিতে 

আধিবেদনিক শব নিষ্পন্ন। তথা দেবলব্চন, বৃত্তি অর্থাৎ গ্রীসাচ্ছাদনাবশিষ্টধন, 
অলঙ্কার, গু ও সুদ এই সকলক্ত্রীধন, সেইভ্ত্রীই স্বয়ং ভোগ করিষে স্বামী 

তাহা অনাপৎ কালে লইতে পারেন না । তথা ব্যাস, বিবাহ সময়ে কন্ঠার 
উদ্দেশে অর্থাৎ এই ধন কন্যার হইবে এই উদ্দেশ ফরিয় বরের হুস্তে যাহ! কিছু 
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উদ্দিশ্যেতি কন্যায়! ইদং ভবত্বিত্যুদ্দিশ্য বরায় যন্দানং ন পুনরে- 
তদভিসন্ধিং বিনাগীত্যর্থঃ অতএব বিবাহকালইতি প্রদর্শনার্থং 
ন পুনরেতদেব প্রয়োজকং দাত্রভিসন্ধিনিমিতত্বাৎ স্বত্বস্য। 
তথাচ প্রামাণিকং বচনং। যদ্দত্ং ছুহিতুঃ পত্যে স্ত্রিয়মেব 
তদদ্বিয়াৎ। মতে জীবতি বা পত্যে৷। তদপত্যম্বতে স্্রিয়াঃ | 
বিবাহকালইতি ন বিশিনভ্তি। অভিসন্ধিস্ত ছুহিত্রন্বয়াভিধানা- 
দেব লব্ত্বান্নেজঃ ॥ ৫৫ ॥ ৃ 

তদেবমব্যবস্থিতসন্থযন্ত্রীধনকীর্ভনাৎ ন ষট্সঙ্থ্যা বিবক্ষিত! 

নার্থং উপলক্ষণমিত্যর্থঃ। উপলক্ষণত্বে হেতুমাহ দাত্রভীতি। তথাচাভিসন্ধেঃ 

দ্বত্বজনকত্বস্তান্থাত্র ক৯্গ্রতয়োক্তবিষয়ে, বিবাহকালশ্ত সহকারিত্বকল্পনে প্রমাণা- 
ভাবোহ্দৃষ্টকল্পনাগৌরবঞ্চ স্তাদিতি" ডাবঃ। তদুপলক্ষণত্বে বচনমপি প্রমাঁণয়তি 
তথাচেতি। ন বিশিনষ্টি ন বিশেষণং দত্তবান্ ॥ ৫৫ ॥ 

অব্যবস্থিতসংখ্যেতি । অনিয়তসংখ্যেত্যর্থঃ ৷ মন্বাহক্ষড়ি,ধাদধিকম্তাপি 
শুকলাভাদের্দেবলাদিভিরভিহিতত্বা্দিতি ভাবঃ। পিতৃমাতৃভর্তৃকুলেতি। পিতৃ- 

দেওয়া হয় সে সমস্তই কন্তার ধন হইবে তাহা কেহ ভাগ করিয়া লইতে 
পারিবে না । কন্তাব ইহ! হউক এরূপ উদ্দেশ না থাকিলে স্ত্রীধন হইবে না। 
অতএব বিবাহকাল উপলক্ষ মার । যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তির উদ্দেশে 
দান করিলেই গ্রহীতার স্বত্ব হইবে স্বত্বের প্রতি দাতার অভিসন্ধিই কাঁরণ। 
তথ প্রামাণিকঘচন, কন্ঠার স্বামির হস্তে ফাঁহা দেওয়া হয় তাহা! সেই কন্তাকেই 
অপ্িবে এবং সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর সেই স্ত্রীর কন্ঠাপুত্রাদির অধিকার হইবে। 
এই রচনে বিবাহকালের কোন উল্লেখ নাই এবং পতির হন্তে সমর্পিত ধন 
কন্তাকে অর্শে বলাঁতেই কাজে কাজে কন্ার উদ্দেশেই দান বোধ হইয়া যায় 
এজন্য উদ্দেশের কথা কহেন নাই ॥ ৫৫॥ 

এইরূপে নানা বচনে অনিয়ত সংখ্যক স্ত্রীধন কীর্তন করার মন্বাহাক্ত ছয় 

তি 
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কিন্তু স্ত্রীধনকীর্ভনমাত্রপরাণি বচনানি। তদেব চ স্্রীধনং যত্র 
ভর্ভতঃ স্বাতক্ত্রেণ দানবিক্রয়ভোগান্ রুর্ত মধিকরোতি । তদিদং 

কিঞ্চিৎ সঙ্গষিপ্যাহ কাত্যায়নঃ। প্রাপ্তং পিল্লৈস্ত যদ্দিত্তং 
প্রীত্যা চৈব যান্যতঃ। ভর্ত,ঃ স্থাম্যং ভবেৎ “তত্র শ্ষস্ত 
ত্রীধনং স্মৃতং। অন্যতইতি পিতৃমাতৃভর্তু কুলব্যতিরিক্তাৎ 
যল্লব্ধং শিল্পেন বা! যদর্জিতং তত্র ভর্ত ৫ স্বাম্যং স্বাতন্ত্যং 

অনাপগ্পি ভর্তা গ্রহীতুমহতি তেন স্ত্রিয়াঅপি, ধনং ন স্ত্রীধন- 

মাতৃভর্ভারে। যম্মিন কুলে ইতি বহ্ত্রীহিঃ অন্যথা লব্ধং ভর্তৃকুলা স্তথেত্যত্র ভর্তৃ- 
কুলাদিপদাৎ ভত্রদিপরিগ্রহো ন শ্যাৎ। অনাপদ্যপীতি। তথাচোক্তদ্বিবিধ- 

্ত্রীধনে ভর্ত,রিচ্ছৈব স্বত্বজনিকা পতীস্বত্বনাশিকা চ ত্ান্ন্্ীধনে তু তত্র আপৎ- 
কালোংপেক্ষ্যতইতি ভাবঃ। স্ত্রিয়া অপি ধনং স্রীন্বত্বাম্পদীভূতমপি ধনং ন স্ত্রীধনং 

নেতরনৈরপেক্ষ্যেণ স্্িয়। যথেষ্টবিনিযোজ্যং | অস্বাতন্ত্যাদিতি। এতচ্চ ভার্যয- 

পুক্রশ্চেত্যাদিনা গ্রতিপাদিতমেব প্রাকৃ। স্ত্রিয়াএবেতি। স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্রেণ 

সংখ্যায় নৈয়ত্য নাই বোধ হইল স্ত্রীধন পরিগণনই সকল বচনের ভাৎপর্ধ্য। 

স্রীধনের প্ররুত লক্ষণ এই যে স্ত্রীলোক ভর্তার কোন অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং 
যে ধন দান বিক্রয় ও ভোগ করিতে পারে সেই ধনকে স্ত্রীধন বল! যাঁয়। 
অতএব কাত্যায়ন মুনি সংক্ষেপে সেই স্ত্রীধন কহিতেছেন, যথা স্ত্রীলোক শিল্পকর্ম 
করিয়া যাহ! প্রাপ্ত হয় ও পিতৃমাতৃ ভর্তৃকুল ভিন্ন অন্ত কোন ব্যক্তির নিকট 

হইতে যাহা! পায় এই ছুই প্রকার স্ত্রীধনে ভর্তার স্বামিত্ব হয় অর্থাৎ স্বামী ইচ্ছা 
করিলে আপৎকাল ব্যতিরেকেও এ ছুই স্ত্রীধন লইতে পারেন কিন্তু অন্যান্ত 
স্্রীধন আপংকাল ভিন্ন লইতে পারেন না। এই বচনে অন্ততঃ এই পদ প্রয়োগ 
থাকার পিতৃ মাতৃ ভর্তৃকুল ব্যতিরিক্ত অন্য লোকের নিকট প্রাপ্ত অথব শিল্প- 
কর্মঘারা যে ধন উপাঞ্জিত হয় সে ধনে ভর্তার প্রতৃত্ব অর্থাৎ অনাপৎকালেও 

পট 7 

+০০পাার৯ রাহা 

ভর্তা গ্রহণ করিতে পারেন, এজন উক্ত ছুই ধন স্ত্রীর স্বত্বাম্পদীভৃত টি 

২ 252522 
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মন্বাতস্জ্যাৎ এতদ্য়াতিরিক্তধনস্ত স্ত্রিয়াএব দানবিক্রয়াদ্যধি- 
কারাৎ। তাহ কাত্যায়নঃ। উড়য়া কন্যয়া বাপি পত্যুঃ 
৪৬৭ | ভর্ত,ঃ সকাশাৎ পিত্রোর্ববা লং সৌদায়িকং 

| সঁদায়িকং ধনং প্রাপ্য ভ্্রীণাং স্থাক্ত্যমিষ্যতে । 
ক তৈর্দতং তত্প্রজীবনং। সৌদাঁয়িকে সদা 
স্্ীণাং স্বাতন্ত্র্যং পরিকীর্ভিতং। বিক্রয়ে চৈব দানে চ যথেষ্টং 
স্থাবরে্পি। . স্দায়সন্বদ্ষিভ্যে। লব্ধং সৌদায়িকং | স্থাবরে- 

বিনিষোজ্যং স্ত্রীধনমিত্যর্থঃ। তথা চ কাত্যায়নেনৈকবাক্যতয়া ভার্যা পুত্রশ্চে- 
ত্যার্দিবচনমপুযাক্ত শিল্পলব্বাদিদ্বিবিধন্ত্রীধনব্ষরমেব স্রীধনাস্তবে তু স্ত্রীণাং স্বাতস্তর্যেণ 

যথেষ্টবিনিয়োগো নিশ্প্রত্যহএবেতি ভাবঃ। অত্র সম্বাদমাহ তদাহেতি। আনৃ- 
শংন্তার্ঘং অনুকম্পার্থং। নচৈবং শুদ্কুলাভয়োরসৌদায়িকত্বাৎ তত্রাস্বাতন্তরয স্তাঁদিতি 
বাচাং পুর্বোক্তকাত্যায়নবচনেন অন্যতে৷ লক্বস্ত শিল্পলববস্ত চ দ্বয়োরেবাদ্বাতন্তরা- 

্্প 

স্বামি পারস্য প্রযুক্ত সম্যক্ প্রকারে স্ত্রীধন পদ বাচ্য হইতে পারে না, এই দই | 
ভিন্ন আর সমস্ত স্ত্রীধনেই স্ত্রীলোকের দান বিক্রয়াদিকরণে সম্পুর্ণ অধিকার 
আছে। সেইরূপ কাত্যায়ন খষি বলিয়াছেন যথ! বিবাহিতা হউক আর 

কুমারীই হউক, পতিব গৃহে হউক বা পিতার বাঁটীতে হউক, ভর্তার নিকটেই ]. 
হউক বা পিতামাতার নিকটেই হউক যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাকে সৌদায়িক নামক 1 
স্রীধন বল! যাঁয়। সৌদাঁয়িকধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ প্রতুত্ব আছে যেহেতু 
আত্মীয়ের কৃপা করিয়া জীবিকার্থ ই সেই ধন তাহাকে দিয়াছেন বলিয়। সেই 
সৌদায়িকধন স্থাবর হউক বা অস্থাবর হউক সর্বত্রই ইচ্ছানসারে দান ও বিক্রন 
করিতে স্ত্রীলোকের সর্ধতোভাবে সর্বদাই প্রভৃত্ব আছে। সৌদায়িক শবের 
বুৎপত্তি এই যে হ্দায় শব্দে যাহাঁদের সঙ্গে ধনাধিকার সত্বন্ধ ঘটে এমত আত্মীয় 
লোক বুঝায় তাহাদের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহ! সৌদায়িক পদ বাচা। 
লৌদায়িকের মধ্যে কেবল তর্তৃদত্ত স্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীর দান বিক্রয়াদিকরণে 
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ইপি ভর্ভ.দতমাত্রে ক্রিয়া দানাদ্যনধিকারঃ | তদাহু .নারদঃ। 
ভন্ত্র প্রীতেন যদ্দভং স্ত্রিয়ৈ তম্মিন্ মবতেহপি তৎ। সা যথ! 
কামমন্ীয়াৎ দদ্যাছ। শ্থাবরাদৃতে। ভর্ভূদত্তবিশেষণাঁৎ ভর্ত্- 
দতস্থাবরাদূতেহন্যৎ স্থাবরং দেয়মেব ভবতি অন্যথা ধথেং 
স্থাবরেষপীতি বিরুধ্যেত ॥ ৫৬ ॥ 

' ভর্তা তু যদা ছুভিক্ষাদৌ ক্ত্রীধনং বিনা বর্তনাক্ষমস্তদা 
গ্রহীতুমর্হতি নান্যদা। যদাহ যাঁজ্ঞবন্ধ্যঃ |, ছুতিক্ষে ধর্শা- 
কার্ধ্য চ ব্যাধো সম্প্রতিরোৌধকে । গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্তা ন 

স্ত্রিয়ে দাতুমর্হতি। অন্যত্র পুনরনধিকাঁরমাহু কাত্যায়নঃ | 

প্রতিপাদনেন এতয়োরপি স্ত্রীধনমধ্যপঠিতয়োঃ স্বাতন্ত্যাবগমাৎ। শ্থাবরেঘপীতি 
যহুক্তং তত্তাপবাদমাহ ম্থাবরেহপীতি + অন্তথেতি স্থাবরমাত্রে দাননিষেধ 
ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬॥ 

তদেতি। তদৈবেত্যর্থঃ। সম্প্রতিরোধকে খণার্থমুত্তমর্ণেন কৃতে ্নানভোজ- 
নাদ্যবরোধে । বিসর্গে দাৰে। গ্রাসেতি। বাসে গৃহং। তত্র ম্বমিতি। 

অধিকার নাই। যথা নাঁরদবচন ভর্তা গ্রীত হইয়া স্ত্রীকে যাহা! দান করেন 
তাহ! ম্বামির মৃত্যুর পর সেই স্ত্রী আপন ইচ্ছান্সারে ভোগ করিবে। আর 
স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন অন্ত স্বামিদত্ত ধন দান করিতেও গারে। স্বামিদত্ত স্থাবর 
ভিন্ন এই বিশেষণ দিবায় ভর্তৃদত্ত স্থাবর ব্যতিরেকে অন্ত স্থাবর সম্পত্তি স্ত্রীলোকে 
দ্বান বিক্রয় করিতে পাঁরে ইহ! অবশ বক্তব্য । নতুব! সৌদায়িক স্থাবর ও 

অস্থাবর সর্বত্রই স্ত্রীলোকের দান বিক্রয্নাধিকারের বচন লাগে না ॥ ৫৬॥ 
আর ভর্ত! যদি ছুত্তিক্ষার্দি স্ঘটে পড়িয়া স্ত্রীধন গ্রহণ না করিয়া অন্ত কোন 

প্রকারে জীবিকা! নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ না হন তবে স্ত্রীধন লইতে, পারেন 
অন্তথ৷ পারেন না। যথ! যাঁজ্ঞবক্যবচন, ছুভিক্ষ সময়ে, আবগ্তক ধর্মকার্ধ্ে, 
ও রোগগ্রন্ত হইলে এবং উত্তমর্ণ খণ আদায় জন্য রোধ করিলে পর বিপদগ্রস্ত 

পর 
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ন ভর্তা নৈব চ্থতো ন পিতা ভ্রাতরো নচ। আদানে বা 
বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষবঃ। যদি হোকতরন্ত্েষাং স্ত্রীধনং 
ভক্ষয়েছবলাৎ। স বৃদ্ধিং প্রতিদাপ্যঃ স্যাদ্দগুঞ্চেব সমাগ্ুয়াৎ। 
তদেব * যদ্যনৃজ্ঞাপ্য ভক্ষয়ে প্রীতিপূর্বকং। মূলমেব ত্দ! 
দাপ্যো যদ! সধনবান্ ভবে । অথ চেৎ স ঘিভার্ধ্যঃ স্যাৎ 
ন চতাং ভজতে পুনঃ | প্রীত্য! বিস্ফমপি চেৎ প্রতিদাপ্যঃ 
স তদছলাৎ। গ্রাসাচ্ছাদনবাসানামুচ্ছেদো যত্র যোফিতঃ | 
তত্র স্বমাদদীত স্ত্রী বিভাগং রিকৃথিনাঁং তথা । স্ত্রিয়া ধনং 
গৃহীত্বা ষদ্যপরভার্ধ্যয়া সহ বসতি তাঁঞ্চাবজানীতে তদা গৃহীত- 

স্বকীয়ং গ্রাসাচ্ছাদনাদীত্যর্থঃ। খক্থিনাং শ্বভর্তুসাধারণধনাধিকারিণাং দেবরা- 

দীনাং সকাশাৎ বিভাগং শ্বভর্তৃযোগ্যাংশমাদদীতেত্যর্থঃ। কেচিত্ত খাকৃথিনাং 

হইয়া স্বামী যে ্ত্ীধন গ্রহণ করেন তাহ! পুনর্বার স্ত্রীকে না দিলেও না দিতে 
পারেন। কিন্তু পূর্ব্বোস্ত ছর্ঘটনা ভিন্ন অন্ত কোন প্রকারে স্ত্রীধনে হস্তার্পণ 
করিতে পারেন না। যথা কাত্যায়ন, স্বামী, পুত্র, পিতা+ৰা ভ্রাতা কেহই 
স্্ীধন গ্রহণ কপ্গিতে বা! অন্যকে দান করিতে অধিকারী হয়েন না। যদি ইহাঁদের 
মধ্যে কেহ বল করিয়া স্ত্রীধন ভোগ করে তবে সে সেই অপরাধে রাজার নিকট 
দণ্ডনীয় ও জীধন বৃদ্ধির সহিত দাপনীয় হইবে। আর যদি প্রণয়পূর্ব্বক অনুমতি 
লইয়া স্ত্রীধন খাইয়া ফেলে তবে সে যখন সঙ্গতিপন্ন হইবে তখন রাজ! সেই | 
্রীধন মূল মাত্র দেওয়াইবেন বৃদ্ধি দেওয়াইবেন না। আর যদি স্বামী আর 
একটি বিবাহ করিয়া এ প্রথম স্ত্রীকে ভাল ন! বাসেন তাহা হইলে গ্রীতিপূর্ব্বক 
প্রদত্ত হইলেও স্ত্রীধন রাজা বলপূর্ব্বক গ্রধম স্ত্রীকে দেওয়াইয়! দিবেন। আর 
উক্ত নিরূপায়া স্ত্রী স্বামির নিকট হইতে নিজ গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসগৃহ গ্রহণ 
করিবেন. এবং স্বামির মৃত্যুর পর অবিভক্ত ধনাধিকারি দেবরাদির নিকট 
হইতে আপনার পতিযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবেন। হ্থামী স্ত্রীধন লইয়া যদি 
অন্ত স্ত্রীর সহিত পৃথক্ বাস করেন এবং তাহাকে অবস্তা করেন তাহা হইলে 
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ধনং রাঁজ্ঞা বলাদ্দাপ্যঃ ভক্তাচ্ছাদনাদিকং যদি ভর্তা 'ন' দদাতি 

তদা তদপি স্ত্িয়া আকৃষ্য গ্রাহ্যং ইতি স্ত্রীধনলক্ষণং ॥ ৫৭ ॥ 
ইদানীং স্ত্রীধনবিভাগোহভিধীয়তে। তত্র মন্ুঃ। জুনন্যাং 

সংশ্ফিতাঁয়াস্ত সমং সর্ষে সহোদরাঁঃ। ভজেরন্ মাতৃকং 

রিকৃথং ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ। ছন্বাশ্রবণেইপি তত্ত [ল্যার্থক- 
চকারেণ ভ্রাতৃভগিন্যোরিতরেতরযুক্তয়োর্ববিভাগপ্রতিপাদনাৎ 

ভগিন্যঃ সহোদরাশ্চ বিভজেরন্িত্যয়মেবাস্য* বচনস্যার্থঃ | 
বৃহস্পতিরপি চকাঁরাঁৎ সমুচ্চয়মাহ। ভ্্রীধনং তদপত্যানাং 

ভত্র্গদিসঙ্দ্ধিনাং সকাশাৎ স্বং বিভাগং গ্রাসাচ্ছাদনাদিরূপং আদদীতেত্যর্থ ইতি 
ব্যাচক্ুঃ তদসৎ তত্র শ্বমিত্যনেনৈব গতার্থত্বাদিতি ॥ ৫৭ ॥ 

ইদানীং শ্্রীধননিরূপণানস্তয়মিত্যর্থঃ৭ ০সমমিতি | বিংশোদ্ধারনিষেধায়। 
ভগিন্তোধ্দত্বাঃ সনাভয়ঃ সহোদরাঃ। অন্র বচনে ্বন্বশ্রুতির্নাস্তি যেনাবগণ্- 

সাহিত্যবলেন ভগিনীভ্রাতো! যুগপদধিকারঃ স্তাৎ কিন্তু ক্রমেণৈব তয়োরধিকারঃ 

ক্রমশ্চ ন পা্ঠিকঃখকিস্ত প্রথমং ভগিন্তাঃ ততো! ভ্রাতুরিত্যেবংরূপঃ মাতুছ্হিত- 
রোংভাবে ছুহিতৃণাং তদ্বয়ইত্যাদিনারদাদিবচনেষু বলবতঃ শীবত্রমন্ত প্রাপ্তেরিতি 
কেযাঞ্চিম্মতং তদপাকর্ত,মাহ্ দন্াশ্রবণেইপীতি। তত্ুল্যার্থেতি। চার্থে ঘন্ব- 

| ইত্যুক্তেছদ্বিসমানার্থতা চকারন্ত। পুক্রপরমিতি। ছৃহিতুঃপৃথগুপাঁদানাৎ নপুংস- 
কন্ঠ চাধিকারাভাবাদিতি ভাবঃ। সর্বীবস্থন্তেতি। সংস্কৃতন্তাসংস্কৃতস্ত চেত্যর্থঃ। 

গৃহীত স্ত্রীধন রাঁজ! বলপুর্ব্বক দেওয়াইবেন এবং ভর্তা যদি অল্লাচ্ছাদনাদি ন! দেন 
তবে তাহাও স্ত্রী রাজঘারে অভিযোগ *করিয়া বল করিয়া লইবে ॥ ৫৭ ॥ 

ইতি ম্রীধন লক্ষণ সম্পূর্ণ । 
এইক্ষণে স্ত্রীধনের বিভাগ প্রকরণ কহিতেছি। যথা মন্ুবচন, জননী 1 

পরলোক গত! হইলে পর সহোদর ভ্রাভৃগণ এবং অন্ত ভগিনীরা সকলে মিলিয় 

মাতার অযৌতক ধন সমানভাগ করিয়। লইবে। এই বচনে ঘবন্ছসমাসের শ্রবণ |- 

ন! থাকিলেও দ্বন্দের সমানার্থক চকাঁর ঘবারা ভ্রাভৃভগিনী উভয়ের মিলিতরূপে 

. 
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ছহিতা চ তদংশিনী। অপ্রতা! চেৎ সমুঢ়া তুন লভেম্ঘাতিকং 
ধনং। অপত্যপদং পুভ্রপরং। তেষামপ্রত্তাভিছূহিভূভিঃ সহ 
মাতৃধনবিভাগঃ | তথাচ শঙ্গলিখিতৌ । সমং সর্ব সোদর্য্য 
দ্েব্যম্ত্তি ' কুমার্য্যশ্চ। জব্ধত্রৈব প্রথমং পুকজ্রোপাদানাৎ 
সর্ববাবন্থস্য পুক্রস্য মাঁতৃধনেহধিকারঃ চকারশ্রগতিশ্চ সর্বত্রানু- 
গতা সমুচ্চয়বাচিকা। এতাবতাপুযদ্গ্রাহমল্লস্য দেবলবচনং 

গলহস্তঃ। যথা। সারান্যং পুত্রকন্যাঁনাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং 
স্রিয়াং। অপ্রজায়াং হরেনতর্ভী মাত। ভ্রাতা পিতাঁপি বা। 

অত্র সহোদরপদাছ্যপাদানাৎ ক্ন্তাসত্বে দত্তকাদীনাং নাধিকারঃ। হুহিত্রপেক্ষয়া 

পঞ্চমাদ্যংশভাগিতা পুন্ধনবদিতি কেচিৎ! এভাবতাপি উক্তব্রমেণ যৌগপদ্যাব- 
গমেনাপি উদ্গ্রাহ মল্লম্ত উদ্গ্রাহ্ণ বাদঃ সচ চকাবশ্রুতিবলাৎ ন তয়োর্বিভাগে 
সাহিত্যাবগমঃ ব্রীহিযিবপাঁকৌ চেত্যাদাবিব ভিন্নকালীনয়োরপ্যেকজাতীয়ক্রিয়া- 
সম্বন্ধমাত্রেণ তন্তাশ্চরিতভার্থত্বাং। অন্থা পত্থীহৃহিতরশ্চেত্যাদৌ চকারশ্রতিবলেন 
পত্ধীদুহিত্রোরপি যুগপদধিকাঁরাপত্তেরিত্যেবং রূপঃ তত্র মল্লস্ত সমর্থস্ত গলহন্ত- 
স্তলিরাকরইত্যর্থঃ। তদ্চনমাহ যথেতি। অগ্রজায়ামিতি। প্রজা সম্ততিঃ। 

বিভাগ প্রতিপাদন করায় ভগিনীগণ ও সহোদর অর্থাৎ দত্তকাদি ভিন্ন ভ্রাতার! 
সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়। লইবে এইরূপই বচনের অর্থ কর্তব্য। বুহম্পতিও 
চশবদায়া মিলিত অধিকার কহিতেছেন। যথা স্ত্রীধনে তদীয় অপত্যগণের 

অধিকার এবং কন্তাও তাহার অংশভাগিনী হয়, সেই কন্ঠা৷ যদি অবিবাহিতা হয়, 
বিবাহিত! হইলে মাতার অযৌতক ধন পুত্র সত্বে পায় না। এই বচনে অপত্য- 

শব পুত্রবাচক, সেই পুত্রদের অত! কন্তার সহিত মাতৃধনের সমানভাগ হইবে। 
যথা শহ্খ লিখিত বচন, সকল সহোদর ভ্রাতার! এবং কুমারী ভগিনীগণ মাতৃধন 
সমান ভাগ করিয়। লইবে, এইরূপ সকল বচনেই প্রথমতঃ পুত্রের উল্লেখ হেতু 
সর্বাবস্থ অর্থাৎ সংস্কত ও অসংস্কত উভয় প্রকার পুত্রের মাতৃধনে অধিকার 

রা 
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ইহ পুত্রকনায়োঃ সাধারণং মাতৃধনমিতি হৃব্যং 'কেবল- 
কুমার্ধ্যাঃ সকলমাতৃধনাঁধিকারিত্বে যৌতকধনে বিশেষবচনং 
মন্বাদীনামনর্থকং স্যাঁৎ সর্বত্রাধিকারাবিশেষাঁৎ ॥ ৫৮॥ , 

যঃ পুনরেবং সমাঁধানং জ্ূতে ভ্রাতৃভগিন্যোপ্তল্যবজ্জননী- 
ধনাধিরারিত্বে সমগাগবিধানং যুক্তং কেবলভগিণীনাং তদভাবে 

চ কেবলভাত্ণাং ধনসম্বষ্ধে সমং স্যাঁদশ্রুতত্বাদিশেষস্তেতি 
শ্যায়তএব সমত্বপ্রাপ্তেরনর্থকং সমমিতি । স* এবং বাচ্যঃ 

পুত্রছ্হিত্সপত্বীপুক্রপৌনত্রদৌহিত্রপ্রপৌত্রসপত্ীপৌন্রপ্রপৌন্ররহিতীয়ামিত্যর্থঃ। হু 
ব্যক্তমিতি। সামান্তপদাদ্িতি শেষঃ। কেবলকুমা্য। ইতি। ভ্রাতৃসত্বেংপীত্যাদি। 

বিশেষবচনং বক্ষ্যমাণং ॥ ৫৮ ॥ 

নন ভ্রাতৃভগিন্টোবধিকাঁরে ভগিন্তপেক্ষড়া ভ্রাতুরভ্যিতত্বেন বিংশোদ্ধার প্রসক্তৌ 

প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে ও চকার প্রয়োগও সর্ধন্র নিয়ত সমুচ্চয়বাঁচক। ইহাতেও 
বিতগাশীল বাদমল্ল ব্যক্তির প্রতি এই দেবল বচনটিই গলহস্ত স্বরূপ জানিবে, 
যথা মাতার মরণাসিস্তর মাতৃধন পুত্র ও অদত্তা কন্তা উভয়ের সাঁধারণরূপে 
অধিকারযোগ্য ও স্ত্রী নিঃসন্তান! হইলে পর, ভর্তী বা মাতা বা ভ্রাতা কিংব! 

পিতা সেই স্ত্রীধন পাইবেন। এই ব্চনে মাতৃধন পুত্র কুমারী উভয়ের সাধারণ 

.. স্বস্বাম্পদীভূত ইহা! সু্পষ্ট হইল। মাতার সমস্ত ধনে কেবল কুমারীর অধিকার 
বলিলে যৌতকধনে মনুপ্রভৃতির বিশেষ বচন নিরর্থক হইয়। যাঁয়। কেন নাকি 

যৌতক কি অযৌতক কোন শ্ত্রীধনেই কন্তা' পুত্রের অধিকারের বিশেষ 
থাকে না ॥ ৫৮ ॥ র 

আর যিনি মন্গু বচনের এইরূপ সমাধান করেন যে মাভৃধনে ভাই ভগিনী 
উভয়ের তুল্যাধিকার হইলেই সমান ভাগ বিধান যুক্তিযুক্ত হয়, নচেৎ কেবল 
ভগিনীর, তাহার অভাঁবে কেবল ভ্রাতার অধিকার হইলে “কোন বিশেষের 
শ্রবণ না থাঁকিলে সমানই হয়” এই স্তায়ঘারাই সমান ভাগ ব্যবস্থা লাভ হইতে 
পারে তাঁহাঁতে সমান ভাগ করিয়! লইবে এই মন্ুবচনে সম শব প্রয়োগ কর! 

১ নৌযান টি রিনার. 
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ভ্রাভৃভগিন্যোরপ্যবিকারে সমং স্যাদিতি স্যায়াৎ সমত্বপ্রাণ্তের- 
বিশেষাঁদানর্থক্যস্ত তদবস্থত্বাৎ । কিঞ্চ কেবলভ্রাত্রধিকারপক্ষে- 

ইপি খ্রিভৃধনইব মাভৃধনেহপি বিংশোদ্ধারাদি প্রসক্তিনিবর্তক- 
তয়া সমপদস্য সার্থকত্বাৎ কথমনর্থকতা । অতোবচনন্যায়ান- 
ভিজ্ঞঃ সর্ব্ৈঃ প্রাজ্ৰেরবজ্জেয়এব কিঞ্চিজ্জ্ব ইতি ॥ ৫৯ ॥ 

কিন্তৃক্তাদেব হেতোঃ পু্রকুমারীহুহিত্রোস্তল্যবদধিকারঃ। 
এতয়োশ্চান্তয়াভাবেহন্যতরস্য তদ্ধনং দ্রয়োরপ্যেতয়োরভাবে 

তু উঁটায়। ছুহিতুঃ পুভ্রবত্যাঃ সম্ভাবিতপুক্রায়াশ্চ তুল্যোহধি- 

তন্নিবর্তকতপৈব সমস্বিধাঁনং সার্থকমিতি যদি তদা' কেবলব্রাত্রধিকারপক্ষেংপি 
তথৈৰ দার্থকমিতি কথমনর্থকভেত্যাহ কিঞ্চেতি। বচনন্তায়েতি। ব্চনং সামান্তং 
পুক্রকন্তানামিতি। স্তায়ঃ কিঞ্েত্যাঁদিনোক্তযুক্তিঃ ॥ ৫৯ ॥ 

অন্যতরেতি। ভ্রাত্রোরিব তুল্যাধিকারাদিতি ভাবঃ। উ়ায়৷ ইতি। ন 
পুনর্বন্ষ্যমাণযৌতকধনবৎ কন্ঠায়া অভাবে বাগ দতায়ান্তদভাবে উঢ়ায়া ইতি ক্রমঃ 
প্রমাথাভাবাদিতি ভাবঃ। অতএব পার্বণপিগুদানাদেব। উপকারান্তরমপি 
হেতুমাহ দৌহিত্রোংপীতি। স্বসত্তয় সাক্ষাৎ দ্বজন্যসত্তয়! স্বপুত্রদ্বারেণ চোহেতে।। 

নিরর্থক হয়, এইরূপ মীমাংস! কারি ব্যক্তিপ্রতি এইরূপ বক্তব্য যে ভ্রাতৃ ভগিনী. |: 
উভয়ের এককালে অধিকার বলিলেও উক্ত স্তায়ানহুসারে সমভাগ লাভের কোন 

বৈলক্ষণ্য না হইবায় সমপদের আনর্থক্য দোষ তদবস্থই থাকে তাহার কোন 
ভঞ্জন হয় না। আর কেবল হ্রাত্রধিকারগ্নক্ষে ও পিতৃধনের স্তায় মাতৃধনেও 

বিংশোদ্ধারাদির প্রসক্তি ছিল তাহার নিবারণই সম শব্ধ প্রয়োগের প্রয়োজন। 
সুতরাং সমপদের নিরর্৫থকতা দোষ রহিল না, অতএব পূর্বোক্ত দেবল বচন ও 
সমপদের প্রকৃত সার্থকত! যুক্তি না জানিয়! মন্ুবচনের যথাশ্রুত সমাধানকারি 
ব্যক্তি প্রীজ্ঞসমাজে কিঞিজ্জ্ঞ বলিয়| অবজ্ঞেয়ই হইবেন ইতি ॥ ৫৯ | 

পরস্ত পূর্বোক্ত হেতুতে মাতার অযৌতক ধনে পুত্র এবং কুমারী ছুহিতার 
নর ঞ& 
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কারঃ স্বপুক্রদ্ধারেণ পার্ববণপিগুদীনসম্ভবাৎ । অতএব, পৃর্বেবোজি- 
ছুহিত্রিভাবে দৌহিত্রস্যৈব ধনাধিকাঁরঃ। দৌঁহিত্রোহপি হমু- 
ত্রেনং সম্তারয়তি পৌভ্রবৎ ইতিমনুবচনাঁৎ ন তু বন্ধ্যাবিধবা- 
ছুহিত্রোঃ স্বসতয়া স্বজগ্যসভয়া চ পার্বণপিগুদানাভাবাঁৎ। 
অতএব নারদঃ। পুভ্রাভাবে চ ছুহিতা তুল্যসম্তানদর্শনাৎ। 

পৌন্রদৌহিত্রয়োস্ত সদ্ভাবে পৌভ্রস্যৈবাধিকারঃ পু্রেণ 

যদ্যপি পুস্্বতীনামপি ্বসত্তয়। পিগুদানাভাবঃ তথাপি ৃষ্সতার্ঘ, তহকিঃ॥ যতঃ 
স্বপুত্রদ্ধারেণ তছুপকারকতয়! ছুহিতৃণাং ধনাঁধিকারঃ অতএব নারদেন সস্তানদর্শনং 
দুহিত্রধিকারে হেতুতয়া নির্দিষ্টমিত্যাহ অতএবেতি | পুত্রেণেতি। এতেন 

যৌতকধনে দৌহিত্রস্তাদাবধিকারঃ স্থচিতঃ তত্র ুত্রস্তৈবোচা বাধ্যত্বাদিতি হোধ্যং। 

সমান অধিকার হইবে, ইহার মধ্যে রা অভাবে অন্ঠের অধিকার অর্থাৎ 

কুমারী না থাকিলে কেবল পুত্রও না থাকিলে কেবল কুমারী মাতার ধন 

পাইবে, পুত্র কুস্মরী উভয়ের অভাবে বিবাহিত৷ পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা 

দুহিতার তুল্য অধিকার হইবে, যেহেতু, তাহাদের আপন পুত্রদ্বারা পার্বণ- 

বিধানে পিগুদান সম্ভব। অতএব উক্ত দুহিতার অভাবে দৌহিত্রের মাতামহী- 
ধনে অধিকার, দৌহিত্রও পৌব্র স্যার পরলোকে মাতামহ মাতামহীকে উদ্ধার 

'করে এই মন্ুব্চনই তহিষজ়ে প্রমাণ। নতুবা প্রপৌত্র পর্য্যন্ত থাকিতে বন্ধ্যা 
ও পুত্রহীনা বিধবার মাতার অযৌতকধনে অধিকাঁর হয় না, কেনন! উহাদেব 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার দ্বারা কিংবা! আপনার পুত্রদ্বার! পার্বণ পিওদান অসম্ভব । 

এজন্ত নারদ মুনি, পুত্রের অভাবে ছুহিতা অধিকারিণী হয় যদি অনুরূপ সন্তান 

দর্শায় এই বচন দ্বারা ছুহিত্রধিকারস্থলে, সন্তান দশীনকে হেতু রূপে নির্দিষ্ট 

করিয়াছেন। আর পৌত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে পৌত্রেরই প্রথম অধিকার 
যুক্তিসিদ্ধ। কারণ পুত্র বিবাহিতা কন্যার অধিকার বাধক বিধায় পৌত্র বাধকের 
পুত্র হইয়৷ অবশ্ঠই বাধ্যা ছুহিতার পুত্রকে অধিকার বিষয়ে বাঁধা দিতে পারে 
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পরিখীতদুহিতুর্ববাধাৎ বাধকপুজেণ বাধ্যহুহিতৃপুক্রবাধস্য 
স্যায্যত্বাৎ ৷ উক্তানাস্ত সর্বেবেষাং দৌহিন্তরপর্ধ্স্তানামভাবে 
বন্ধ্যাব্িধবয়োরপি মাতৃধনাধিকারিতা তয়োরপি তথ প্রজাত্বা 

প্রজাভাবে চীগ্যেষামধিকারাঁৎ ॥ ৬০ ॥ 
যত্ত্ ছুহিতৃমাত্রীধিকারার্থং গৌতমবচনং ভ্ত্রীধনং ছুহিতূণা- 

মগ্রতানামপ্রতিঠিতানাং চ। যচ্চ নারদস্য মাতৃর্ছহিতরো- 
| হভাবে ছুহ্ত্পাং তদন্বয়ঃ | যচ্চ কাত্যায়নস্য ছুহিত্ণাম- 

| দৌহিত্রপর্থাস্তানামিতি প্রপৌপ্রপধ্যস্তোপলক্ষণং দৌহিত্রানস্তরং মহোপকারকত্বেন 
তন্তৈবাধিকারাৎ। তয়োরপীতি। এতেন. রব যত্তয়োরনধিকারকথনং তহছুক্ত- 
পর্যস্তসন্তাবে জেয়ং ॥ ৬* ॥ 

যৌগপদ্যাধিকারে কেবলকন্তাধিকারবৌধকবচনবিরোধং পরিহর্ত,ং তহচনান্তাহ 
যত্বিতি। নম্বত্র বিনিগমকর্খভাবঃ দেবলাদিবচনানাং যৌতকবিধ্বং অনস্তরোত্ত- 
গৌঁতম্দিবচনানাং অযৌতকবিষয়ত্বমিত্যস্তাপি সম্ভবাৎ অতো! মন্গবচনৈকমূলকত্বং 
বিনিগমকমাহ অতএবেতি। যতএন কেবলযৌতকএব প্রঃমেং কুমার্ধ্যধিকারঃ 

ইহা ন্যাধ্য। (আর দৌহিত্রের অভাবে প্রপৌত্রের অধিকার উপকারকত্ব 
নিবন্ধন বুঝিতে হইবে ) উক্ত গ্রপৌন্রপর্ধ্যস্তের অভাবে বন্ধ্যা ও পুত্রহীন! 
বিধবারও মাতৃধনে অধিকার বাচনিক। যেহেতু বন্ধ্যা ও বিধষা প্রজাশব্ধবাচা, 
প্রজ। অর্থাৎ সস্তান সম্ততি, তাহা না থাকিলে অন্তের অধিকার হইবে ॥ ৬০ ॥ 

তবে কন্ামাত্রের অধিকার বোধক যে কয়েকটি বচন আছে যথা গৌতম- 
বচন, আনত হউক ব! দত্তাই হউক স্ত্রীধ্মা কন্ঠার হইবে । তথা নারদবচন, 
মাতার ধন কন্তার! পায় কন্তার অভাবে পুত্রার্দি পায়। তথা কাত্যায়ন বচন, 

কম্তার অভাবে মাতৃধন পুত্রগামি হয়। তথা যাজ্তবন্ধ্যবচন, খণাবশিষ্ট মাতৃ 
ধন কন্ারা পায়, কন্ঠা না থাকিলে পুতাদি পায়। এই কয়েকটি বচন, 
পূর্ববোস্ত দেবলাদি বচনের সহিত বিরোধপ্রযুক্ত যৌতকধনবিষয়েই ঘটাইতে 
হইবে। যথা মন্থবচন, মাতার যা কিছু যৌতকধন থাকে তাহা কেবল 
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ভাবে তু রিকৃখং পুজ্রেষু তন্তবেহ। যচ্চ যাঁজ্ঞবন্ধ্যস্য মাতু-! 
ছুহিতরঃ শেষস্বণাভাভ্য খতেহ্ম্বয়ঃ | তানি পূর্বেরবাক্তদেব- 

লাঁদিবচনবিরোধেন যৌতকদ্রব্যবিষয়াণি । অতএব বনুঃ। 
মাতৃশ্চ যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ17 ঘৌত্তকং 
পরিগীয়নলব্ধং যুমিশ্রুণে ইতিধাঁতে। ফুতিইতিপদং মিশ্রতারচনং 
মিশ্রত! চ স্ত্রীপুরুষয়োরেকশরীরতা৷ বিবাহাচ্চ তদ্তবতি “অগ্ি- 
ভিরম্ীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচমিতিশ্রুঃতেঃ” » অতে| বিবাঁহ- 
কালে লন্ধং যৌতকং। অতএব বশিষ্ঠঃ। মাতুঃ পারিণাধ্যং. 
স্তিয়োবিভজেরন্। পারিণ্যীয়্যং পরিণয়নলন্ধং ধনং ॥ ৬১ ॥ 

| অতএব মন্গুন! কুমাধ্যধিকারে যৌতকপদমভিহ্িতং ইতি ভাবঃ। অস্থিভিরিতি। 
কন্তাস্থিভি বর্বরাস্থীন্যেকতামপ্রি,বস্তীত্যর্থ; এবমন্তত্রীপি। যতো! বিবাহসময়লন্ধমেব ' 

যৌতকং অতোহত্র বশিষ্ঠেনাপি পারিণায্যপদমুক্তং অন্যথ' মৃলাস্তরকল্পনাপত্তেরিত্যাহ : 
অতএবেতি। অতশব পারিণাধ্যপদমপি বিবাহ্সময়লবূপরমেব নতু কল্পতরু 
প্রভৃতিভিরুক্তং যৎ পরিচ্ছদাদর্শকঙ্কতিকাদিরূপং পারিণায্যং তৎপরং। তথাত্বে' 

শ্রাতিভেদ কল্পনাপাঁতাৎ পরিণয়পবস্ত বিবাহে রূঢত্বাচ্চ ॥ ৬১ ॥ 

কুমারীরই প্রাপ্য। যৌতক শবের বুুৎপত্তিলভ্য অর্থ বিবাহসময়লব্ধধন, 
যু মিশ্রণে এই মিশ্রণার্থ যু ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া যুত এই 
পদটি নিম্পন্ন হয় তাহাতে মিশ্রীকুরণ অর্থ বুঝাইল এস্থলে মিশ্রীকরণ শ্ত্রী- 
পুরুষের একশরীরতা । তাহা বিবাহ হইতে হয় যথা শ্রুতি, কন্ঠার অস্থির সহিত 
বরের অস্থি একতা! প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষন্ভার মাংসের সহিত বরের মাংস, 

ও কন্যার চর্ের সহিত বরের চর্ম প্রক্য প্রার্ত হয়। নুতরাং সেই বিবাহ 
কাঁলে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহার নাম যৌতুক । অতএব বশিষ্ঠ বলেন মাতার 
পারিণাষ্য অর্থাৎ পরিণয়নলব্ধ যৌতক ধন কন্তারা বিভাগ করিয়া লইবে & ৬ & 

রে 
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যত্ত। মনুবচনং | ্্রিয়াস্ত যস্তবেদিতং পিত্রা দত্তং কথঞ্চন। 

ব্রাঙ্ধণী তদ্ধরেৎ কন্য। তদপত্যস্য বা ভবেৎ। অত্র পিত্রা 
দভমিতিবিশেষণাৎ বিবাহসময়াদন্যপ্রাপি যৎ পিতৃদত্তং তৎ 

কন্যায়া এবেত্যেতদর্থ, ব্রা্ষণীপদঞ্চানুবাদঃ | যদ্ধা ব্রাঁ্ষণী- 
পদস্য চানর্ধক্যভয়াৎ ক্ষত্রিয়াদিস্ত্রীণামনপত্যানাং পিতৃদত্তং 
ধনং সপত্বীছুহিতা .ব্রাক্ষণী কন্যা হরেৎ ন পুনরপ্রজান্ত্রীধনং 
ভর্ত,রিতিবচন্মুবকাশইতিবচনার্ঘঃ। অন্যথ| সকলবচনানাম- 

বিবাহসময়াদন্তত্রাপীতি। তথাচ পিত্রা। দত্বং যৌতকমযৌতকং বা তং সর্বং কন্ঠায়া- 

এবেত্যেতদোধনার্থমেতদ্বনং'মাতুশ্চ যৌতকং যৎস্তাঁদিতি,পূর্বববচনস্ত যৌতকসামান্টে 
কণ্ঠা মাব্রাধিকারার্থমিতি নান্ততরবৈয়গ্যমিতি বোধ্যং | কন্তায়াএবেতি এবকারেশ 

পুত্র নিরাসঃ। ব্রাঙ্মণীপদন্তান্থবাদত্বে বৈয়র্থমাশক্ব্যাহ যঘেতি। ন চ্রাঙ্ষণীকন্তায়। 
অধিকারাবগমাৎ স্ত্রীপদং ব্রাঙ্গণীপরণস্ত ক্ষত্রিয়াদিপরত্বে কন্তাপদস্তামুখ্যতাপত্তেরিতি 
বাচ্যং অনুচত্বেনৈব কন্তাপদস্ত সপত্বীকন্তাবোধকতয়! অমুখ্যত্বাপ্রসক্তেঃ তন্রপেণৈষ 
কন্াপদন্ত শক্তেঃ। আনর্থক্যভয়াদিতি। নচ আনর্থক্যভুয়াৎ পরিসষ্ধোবাস্ত 
তথাচ ব্রাহ্মণী এব হরেৎ নান্তেতিপরিসঙ্য়! ক্ষত্রিয়াদেঃ পিতৃদতযৌতকে সত্যামপি 
কন্তার়াং পুভ্রাণামেবাধিকারইতি বাচ্যং স্বার্থহান্াদিদোযন্রয়াপতেঃ এতদপেক্ষয়া 
কন্তাপদস্ত জহৎঘ্বার্থলক্ষণয় সপত্ীকন্তাপরত্বন্তৈব স্তাষ্যত্বাদিতি। ব্রাঙ্গণীপদমুত্বম- 

আর একটি যে মন্ুবচন আছে যথা স্ত্রীলোকের পিতৃদস্ত যে কিছু ধন 
থাকে তাহ ব্রাঙ্গণী কন্তাই পায় তদভাবে পুত্র পাঁয়। এই বচনে পিতৃদত্ত 
এই বিশেষণটি দেওয়ায় বিবাহ্সময়াতিরিক্ত অন্ত সময়েও পিতা কন্তাকে যাহা 
দেন তাহা অগ্রে কুমারী কন্া মাত্রেরই হইবে অন্তান্ত অযৌতক ধনের সায় 

পুর ভাগ পাইবেন না, এই বচনের তাৎপর্ধ্য বিধায় ব্রাঙ্মণীপদ অন্গবাদমাত্র অর্থাৎ 
্রাহ্মণী এই বিশেষণ নিরর্৫থক, অথবা উহার সার্থকত! রাখিবার নিমিত্ত এরূপও 
অর্থ কর! যায় যে চতুর্বর্ণ বিবাহস্থলে ব্রাঙ্গণের ক্ষত্রিয়াদি পত্ধী নিঃসন্তান! হইলে 
সারার সে স্থলে 
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সামগ্রস্যং স্যাৎ। ন চ বাচ্যং নারদাদিভিছুহিত্রভাবে দুহিতুঃ 
পুজাঁণামেব ধনাঁধিকাঁরোদগিতঃ প্রত্যাসন্নভুহিতৃপদেনৈবাহয়- 
পদস্যান্বয়াদিতি যতো! ছুহিভৃপদস্য জন্যবিশেষপরত্বেন ভুনকা- 

কাঞঙ্জিতত্বাৎ ন জন্যাস্তরেণান্য়পদোপাত্তেন পু্রেণান্য়: 
সম্ভবতি সমত্বাৎ। ন চাঁধিষ্ঠানলক্ষণয়ান্বয়ে! বাচ্যঃ মাত্র্বয়ে- 
জাতিমান্রপরং তেন বৈশ্তায়াঅপি তথাবিধায়াঃ পিতৃদত্তং ধনং ক্ষত্রিয় গৃহ্কীয়াদিতি 

. | মিতাক্ষরাব্যাখ্যানং তৎ প্রমাণাঁভাবাছপেক্ষণীয়মিতি। অন্তথেতি। পূর্বাব্যাখ্যানে 

ইত্যর্থঃ। সকলবচনানামিতি | পিতৃদত্তসাধারণীযৌতকধনসামান্তে কন্তা৷ পুত্রয়োস্ত- 
ল্যবদধিকারবোধক বচনানামিত্ার্থঃ। নারদাদিবাক্যে অন্বপ়পদং সন্নিহিতত্বাৎ ছুহিত্র- 

স্থয়ি দৌহিত্রপরং তথাচ সত্যপি পুত্রে ছুহিত্রভাবে দৌহিত্রত্তৈব যৌতকধনাধিকার 
ইতি কেধাঞ্চিন্সতমপাকর্ত,মাহ ন চ যাচ্যমিতি। জন্যবিশেষেতি ! বিশেষঃন্ত্ীক্ূপঃ জন- 
কাকাজ্ছিতত্বাৎ জনকমাত্রাকাজ্িতত্বাৎ জন্যতযৌপস্থিতনিরাকাজ্কিতত্বাদিতি যাঁবৎ। 

জন্যাস্তরেণ জন্যতয়োপন্থিতেন। তথোপস্থিতিং সমর্থ়তি অন্বনপদোপাত্তেনেতি। 

পূ্বাসতপূর্ববতববিশিষ্টসত্বরূপয়োঃ সাধ্যত্বসাধনত্বয় বিবরোধেন একন্িন্ ধর্ষিণ্যেকদ! 
তছভয়বোধাসস্তবাদিতি ভাবঃ।॥ অহ্থয়পদস্তাপি হুহিত্রন্থয়ে নিরাকাজ্রত্বমীহ সমত্বা- 

দিতি। দ্বয়োরেব জনকমাত্রসাকাজ্ষতয়! ' তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ। অধিষ্ঠানেতি। 
অন্যত্বাংশমপছ্থায় দুহিভূপদন্ত স্ত্রীত্বেন অন্থয়পদস্ত চ পুংস্তেন রূপেণ লক্ষণয়েত্যর্থ:। 

অপ্রজস্ত্রীধনাধিকারের বচন খাটিবে না এইরূপ মীমাংসা করা কর্তব্য, অন্যথা 
সকল বচনের সামঞ্জস্য থাকে না। ূ 

আর নারদাদিবচনে নিকটস্থ ছুদ্বিতৃূপদের সহিত অন্বয় পদের সমন্বয় করিয়া 
মাতার যৌতফধুনে প্রথম ছহিতার অধিকার, ছুহিতার অভাবে তাহার অস্বয় 
অর্থাৎ দৌহিত্রের অধিকার হইবে একথা বক্তব্য নহে, যেহেতু ছুহিভ্ শবের, অর্থ 
জন স্ত্রীূপ তাহার জনকমাত্রেরই সহিত সাকাজ্ঞত্ব প্রযুক্ত অন্বয়্ হইতে পারে, 
পুত্রের সহিত অন্থয় হইতে পারে না। কেনন! অন্বয় শব্ধ প্রতিপাদ্য পুত্রও জন্ত 
পুংরূপ স্ৃতরাং অন্থত্বরূপে ছুই সমান হওয়াতে পরস্পরের অদ্বয় হইতে পারে না, 

ছি... ০০2০০ এ 
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নৈব সর্ধেষাং মুখ্যত্বসস্ভবাৎ মাতৃপরান্যয়ে চ ছুহিতৃপদস্য 

মুখ্যত্বস্থীকারাৎ। ন চ তদন্বয় ইতি তচ্ছনোপাতীয়। ভুহিতু- 
রম্বয়যোগ্যত! বাঁচ্য। তচ্ছব্দস্যাপি প্রকৃতবাচিতয়। ছুহিতৃত্বরূপে- 

নৈবোপপাদকত্বাৎ। কিঞ্চ যাঁজ্ঞবন্ধ্যবচনে ছুহিতরইতিপদং 
প্রথমান্তং তাভ্যইতিপদঞ্চ পঞ্চম্যন্তং অস্বয়পদেন যঞ্ঠ্স্তান্বয়- 

অস্থরোবাচ্যইতি। জন্তস্বেনান্ুপন্থিত্যা পরস্পরনিরাকাজ্রত্ববিরহাদিতিভাবঃ। 
সর্কেষাঁমিতি । ছুহিতৃপদানুয়পদকাত্যার়নোক্ত পুত্রপদানীমিতার্থঃ। মুখ্যত্বস্বীকারা- 
দরিতি। তথাচ মাঁতুরহবযার্থং মুখাস্ত ছহিতৃপদস্ত অন্বয়পদার্থান্য়ার্থং ন পুরর্লক্ষণা 

যুগপদ্ত্তিদ্বয়বিরোধাদ্দিতি ভাবঃ। তচ্ছোপাতায়৷ ইতি। তর বুদ্ধিস্থত্বেনৈবো- 
পস্থিতায়! ইতার্থঃ। ছুহিতৃত্বূপেণেতি। তথাঁচ তদাদের্বিশেষরূপেশৈব বোধকত্বং 
ন বুদ্ধিস্থত্বসামান্তেনেতি নিরাকাজ্ত্বং তদবস্থর্মিতি ভাবঃ। নবম্বয়পদার্থন্ত মাতু- 
রিতানেনান্বয়ে তৎপদবৈযর্ধ্যং ন চ ৎপদোপস্থিতায়াএব মাতুরস্বয়ো৷ বাচ্যঃ মাঁতু- 
বিশেষণত্বেনাপ্রধানতয়া তদা পরামর্ধাভাবাৎ তদাদীনাং বিশেষ্যপবামর্স্তৌৎসগি- 
কত্বাৎ তথাচ প্রধানী ভূতদুহিতুরেব পরামৃষ্টায়া৷ অন্থয়েনান্থয়ো (বাচ্যঃ ন চ জন্তত্ে- 
নোপস্থিতীয়! ছুহিতুর্জনকত্বান্বয়ে বিরোধঃ একনিরূপিতজন্তজনকতয়োরেবৈকশ্মিন্ 
ধর্মিণি বিরোধেন ভানানভ্যপগমাৎ ইহ তু মাত্রপেক্ষয়! জন্তত্বং অথয়পদার্থাপেক্ষয়! 

আর জন্ত্বাংশ পবিত্যাগ করিয়৷ ছুহিতৃপদে ও অন্বয় শব্ধবাচ্য পুত্রপদে লক্ষণ] : 

করিয়া কেবল স্ত্রীজাতি ও পুংজাতিরূপ অর্থ করিয়। পরম্পরের অন্বর করিব ইহাও 
বলিতে পাঁব না, যেহেতু মাতার সহিত কি ছৃহিত কি পুত্র উভয়েরই অন্বয় করিলে 

লক্ষণ! করিতে হয় না মুখ্যার্থ দ্বারাই সমাধ হয়। আর মাতার সঙ্গে ছৃহিতাঁর 
অন্বয়কালে ছুহিভূশবের শক্তি জন্তত্ববিশিষ্ট স্্রীতে স্বীকার করিতে হইবে এবিধায় 
ছহিতৃশবের মাব্রপেক্ষ! মুখ্যত্ব এবং পুত্রের সঙ্গে অস্থয়কালে লাক্ষণিকত্ব স্বীকার 

করিতে গেলে যুগপদ্থতিদ্বয় বিরোধরূপ দো ঘটে। যদি বল ছুহিতৃশবের পুত্রের 

সঙ্গে অন্বয় করিলে দৌষ ঘটে বটে কিন্তু এখানে সাক্ষাৎ ছহিভূশষ দা! লইয়। তদ্ 

শব্দ্বার। ছুহিতার উপস্থিতি করি! তাহার সঙ্গে অহ্থয় করিব, একথাও বলিতে 

রি, 
চি 
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যোগ্যেন নাশ্বীয়তে কিন্তু ব্যবহিতমপি মাতুরিত্যেবপদমন্বয়ি 
তদত্র মাতুরম্বয়ে নিশ্চিন্তে নারদকাত্যায়নব্বক্যেথগি মাতু- 

র্েবান্বয়ে। ন্যাধ্যঃ অবিরোধাৎ ॥ ৬২॥ 

কিঞ্চ সতম্বঙ্গজেঘু ভদগামী হার্থো ভবতীন্তি 'কৌধায়নবচ- 

নানুসারেণানন্তর্ধ্যাচ্চ অঙ্গজম্ত পুভ্রস্যাধিকারো ন্যায্যো 

জনকত্বং ছুহিতুরিতি নিরূপকভেদাৎ অতএব “্ভুহিতুশ্চৈব যে পুত্রা দৌহিত্রাস্তে 
প্রকীন্তিতা” ইত্যাদিবচনেযু ছুহিতুঃ পুক্রা' ইতি সঙগচ্ছতে ইখধণস্র ছহিত্রবয়ে নির্ণীতে 
তদেকশ্রুতিমূলতয়া ত্র তৎপদং নাস্তি তত্রাপি বচনে ছুহিত্রন্ব়এব বাচ্য ইত্যতআহ 

কিঞ্চেতি। কিস্তিতি। হ্টযস্তমুপেক্ষ্য ষষ্ঠান্তবিপরিণামেন নান্বয়োগৌরবাদিতি 
ভাবঃ। অবিরোধাদিতি;। একশ্রতিগুলত্বেংবিরোধাদিত্যর্থঃ | ৬২। 

নন তথাপি নারদবচনে মাতুরম্বয়ে তৎপদবৈযর্ধ্যাপাতাৎ বরং যাজ্ঞবন্যবচনে 
ষ্টযস্ত বিপরিণামেন ছুহিতুরেবান্বয়োন্তাষ্য ইত্যপ্ঠআহ, কিঞ্চেতি। তথাচ বৌধায়- 
নন্ত সঙ্কোচকল্পনং যাজ্ঞবন্ধ্যোক্তষষ্ঠযত্তবিপরিণামেনাম্বয়কল্পনং চাপেক্ষ্য তৎপদস্তা- 
শুবঙগ প্রয়াসনিরাসাথৃং অন্বাদএব স্তায্যইতি ভাবঃ। যৌতকধনং সর্ব্বাবস্থছুহিতৃ- 
ণাঁমেব তদভাবে পুত্রন্ত ইত্যুপসংহযরতি ততশ্চেতি। ন পুজ্রাণামিতি হুহিতরি 

পার না, কেনন৷ তদ্্শব্টি সর্বনাম প্রক্রাস্তবাচিত্ব প্রযুক্ত জন্য স্ত্রীপ ছৃহিতাকেই 
” স্উপস্থিত করে তাহাতে সাক্ষাৎ হুহিতৃশবের ও তদ্ শব্দের অর্থতঃ কিছুমাত্র বিশেষ 

নাই। আর ছুহিতরঃ এই পদটি প্রথমাস্ত এবং তাভ্যঃ এই পদটি পঞ্চম্যত্ত বিধায় 
বষ্ঠযস্ত পদের সহিত অন্বয় যোগ্য, পুক্রবাঁচক অন্বয় শকের সঙ্গে প্রথমাস্ত ও পঞ্চম্যস্ত- 
পদ অন্বয় পাইতে পারে না। হুতর্থং মাতুঃ এই পদটি ব্যবহিত অর্থাৎ দুরস্থিত 
হইলে ও যঠীবিভক্তান্ত হইবায় অহ্বয়পদের সঙ্গে অয় পাইল, এইরূপে মাতার 
অন্থয় অর্থাৎ পুত্র পাইবে, এই অর্থ স্থিরীস্কত হইলে পর নারদ ও কাত্যায়নমুননির 
বচনেও মাতারই অস্বন্ন অর্থাৎ পুত্র এই অর্থই যুক্তিসিদ্ধ তাহাতে আর কোন 
বিরোধ থাকে না ॥ ৬২ ॥ 

আর যদি অঙ্গজ থাকে তৰে ধন তাহাকেই প্রাপ্ত হয় এই বৌধায়নের 

হি 2:2-22222 
[ ১৭ ] 
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নানঙ্গজস্য-ব্যবহিতস্য দৌহিত্রস্যাধিকারঃ | ততশ্চ পরিণয়ন- 
লকন্্রীধনং ছুহিতুরেব ন পুক্রাণাং তত্রৈব চক্রমার্থং গৌতম- 
বচনং ,স্ত্রীধনং ছুহিত্ণামপ্রতানামপ্রতিতিতানাঞ্চ। প্রথম- 
মপ্রতানাঁং তিদভাবে প্রত্ানাং তদভাবে চ সমূঢ়ানীং স্ত্রীধনং 
ছুহিত্ণামিতি সানান্তঃ প্রাপ্তত্বাৎ অপ্রতানামিত্যাদেস্ত 

্রমার্থত্বেনোপসং হাঁরার্থত্বাৎ। তথা চ যাজ্ঞবন্থ্যঃ। অপ্র- 
জান্ত্রীধনং ভর্তব্রণন্ষাদিযু চতুর্ঘপি। ছুহিত্ণাং প্রসূত! 
চেচ্ছেষেষু পিতৃগামি ত। ব্রাঙ্গাদিষু বিবাহেষু যল্পব্বং অধ্য- 

সত্যামিতি শেষঃ। তত্রৈব ছুহিত্রধিকারবিষয়এব । ক্রমার্থং কুমারীণাং বাগ.দত্তা- 
নামূঢ়ানাঁঞ্চ ক্রমেণাধিকারার্থং। প্রথমমিতি। অপ্রসা অবাগদত্ত প্রস্তা বাগদতা!। 

চকারলভ্যার্থমাহ সমূড়ানাঁমিতি। নঙ্ক যুগপদেবাপ্রত্তাীনামধিকারস্ত বচনার্থতব- 
সম্ভবাঁৎ কথং ক্রমকল্পনেত্যতআহ ছুহিত্গামিতীতি | ক্রমার্থত্বেন ক্রমিকাধিকারি- 
ত্বেন যঃ সাঁমান্তপ্রাপ্তাধিকারন্থয উপসং হারোবৌধস্তত্রপার্থবত্বাৎ ততপ্রয়োজন- 

ব্যাদিত্যর্থঃ উপসংহারোহর্থে। যস্তেতিবহুত্রীহিণ! উক্তার্থলাভা্। উপসংহারসমর্থ- 
্বার্দিতি পাঠে সম্যগর্থঃ প্রয়োজনং যন্তেতি পূর্বোক্ত এবার্থ:। তথাচ প্রথমং কুমার্ধ্যা- 
স্তদভাবে বাগদতায়াঃ সগোত্রত্বেন তন্া উচ়াপেক্ষয়া বলবস্বাৎ তদভাবে সমুঢ়ায়াঃ 
তত্রাপি পুক্রবতীসম্তাবিতপুত্রয়োঃ তদভাবেহ্স্তা ইতিক্রমঃ। ন চ চকা রশ্রুতেরপ্রত্তা- 
দীনাং যুগ্রপদধিকারোরত্বাকরসম্মতোযুক্তইতি বাচ্যং মাতুশ্চ যৌতকং যৎ স্তাৎ কুমারী- 
ভাগ এব স ইতি মন্ুবচনে নিরপেক্ষকুমারীভাগশ্রবণাৎ এবকারশ্রধণাচ্চ কুমারী- 
মাত্রাধিকারাবগমাৎ তত্ভ,ল্যোপকারাভাবে স্তায়বিরোধাচ্চ। সামান্ডেন প্রাপ্তি- 

ধাজ্ঞবন্যবচনাদপীত্যাহ তখেতি। ্রাঙ্াদিফু চতুর ব্রাঙ্গেণ সহ পঞ্চন্ু বিবাছে- 

ব্চনানুসারে অঙ্গজ তর্থাৎ পুত্রের অধিকার একাস্ত ঘনিষ্ঠতা প্রযুক্ত স্তাষা, 

নচেৎ যে অঙ্গজ নহে অথচ দুরস্থ শি টিিরিনাট সা গার 
উচিত হয় না। 

অতএব মাতার যৌতক স্ত্রীধন ছুহিতারই পুত্রের নহে। ভথিষয়ে 
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গিধনং স্িয়া ততস্যাং স্ৃতায়াং প্রথমং ছুহিতৃণামেব তত্রাপি 
প্রথমং কন্ঠায়াস্তদভাবে প্রতায়াস্তদভাবে পরিণীতায়াঃ সর্বব- 
ছুহিত্রভাবে চ পুভ্রস্যাধিকারঃ অপ্রজঃস্ত্রীধনে ভর্ত,রাধকারাঁৎ 

যুভর্ভ, শেষেযু আহ্মরাদিযু পিতৃগামি প্রস্থত৷ চেৎ তদাঁ ছুহিতৃণামর্থাৎ 

সর্বত্রেত্যর্থঃ। প্রথমং কন্তায়াইতি। পুর্বোস্তবচনৈকমূলত্বাদিতি ভাবঃ| ন 
চাত্র ছহিভূপদং দৌহিত্রীপরং অন্তথ! মাতুহ্হিতরঃ শেষমিত্যনেন গৌনরুক্য্া- 
পত্তেরিতি মিতাক্ষরোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যং মাতুছ হিতরইত্যন্তঃধ্যগ্িবিষয়ত্বেনোপ- 
সংহারকতয়া তদতিরিক্তপরিণয়নলব্বিষয়তয়া! চ তন্তাপুনরুত্তত্বাৎ। ততম্ত চ 

প্লণাবশিষ্টরূপবিশেষায়ানস্তরমন্থয়াধিকারায় চ সার্থকত্বাৎ তদ্চচনং কন্ঠাধিকা রার্থং 
ইদস্ত সমূঢ়াধিকা রার্থরিত্যপুনরুক্তিরিতি কেচিৎ তদসৎ উভয়ত্রৈব ছুহিভূপদমাত্র- 
শ্রতেরবিশেষাহৃভয়াধিকাঁরস্তৈকেনৈব সিদ্ধেরপরবচনবৈয়র্থ্যস্ত ছুষ্পরিহারত্বাং। 
ছুহিতৃণামেবেতি। ন ত্বযৌতকধনবৎ পুত্রছ্হিক্রোরিত্যর্থঃ। নম্থ বচনবলাৎ ছুহিত্র- 

ভাবএব ভর্ত,রধিকারপ্রাপ্ডেঃ কথ্মস্তরাপুক্রস্তাধিকারইত্যতআইহ অপ্রজান্ত্রীধনইতি । 

ক্রম বিধায়ক গৌতম বচন যথা স্ত্রীধনে ছুহিতৃগণের অধিকার তন্মধ্যে প্রথম 
অদত্তা কন্ঠার, তদনম্তর বাগ্ত্তা কন্তার, তাহার পর বিবাহিত কন্তার অধি- 
কার হইবে। তত্রাপি প্রথম পুক্রবতী ও সম্ভাবিতপুক্রাকন্তার অধিকাব, তাহার 

পর বন্ধ্যা বিধবার অধিকার এইরূপ ক্রম বুঝিতে হইবে 1 যেহেতু গৌতসবচনে 
প্রথমতঃ ছৃহিতৃগণের সামান্ততঃ অধিকার বলিয়! অপ্রত্বানাম ইত্যাদি পদ প্রয়োগ 
করায় ক্রমশঃ অধিকার প্রতিপাদনই বচনের তাৎপর্য্য বোধ হয়। আর যৌতক- 
ধনে বন্ধ্যা বিধবা! পর্যন্ত সমস্ত কন্তারহূ অধিকার যা্তবন্ক্য মুনি বলেন যথা ব্রাহ্ম 
দৈব, আর্য, প্রজাপত্য, গান্র্ব, এই পাঁচ প্রকার বিবাহে স্ত্রীলোক কতৃক লব্ধ 

যৌতক ধনে স্ত্রী অগ্রজ! অর্থাৎ নিঃসন্তান হইয়৷ মরিলে পর ভর্তার অধিকার হয়। 
আর যদি সম্তানবতী হইয়া মরে তবে অগ্রে হুহিতূগণেরই অধিকার তন্মধ্যে প্রথম 

কুমারীর, তার পর বাগ.দতার, তাঁহার পর বন্ধ্যা বিধবা! পর্্যস্ত বিবাহিতার ক্রমশঃ 
অধিকার হয়, ও সর্বপ্রকার কন্যার অভাবে পুত্রের অধিকার বুঝিতে হইবে। 
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বৃহস্পতি না তু অপ্রতাঁপদেন অপ্রতাদ্যভাবে সমৃঢাঁয়া অপ্যধি- 
কারঃ সুচিতঃ | ৬৩। | 

নচ যৌতকমাত্রধনাভিপ্রায়ে্গ নৈনং বচনং কিস্তু ব্রাক্মা- 
দিবিবাহেন 'বিবাহিতায়াযদুযাবদ্ধনং যৌতকমযৌতকং বা তদ- 
ভিপ্রায়েণেতি বাচ্যং বন্ধুদতমিতিবচন্নস্য নিধিষয়তাপতেঃ 
মনুবিরোধাচ্চ | যদাহ। ব্রাহ্মদৈবার্ধগান্ররবপ্রাজাপত্যেযু যদ্ধনং 

নন্থ গৌতমবচনাৎ যৌতকধনে সমূঢাপর্যযস্তানাং ছুহিত্ণামধিকারোহস্ত ,অযৌতকে 

তু শস্বীধনং তদপত্যানাং ছহিতা৷ চ তদংশিনী। অপ্রত্! চে সমূঢ়া তু ন লভেক্মীতৃকং | 
ধনমিতি” বৃহস্পত্যুক্ষের্ন সমূঢানাং ভত্রাদিসতেহধিকারঃ শ্তাদদিত্যাশঙ্কায়াং 

তথ্বচনস্তৈবার্থবিবেচনেন তত্র লমূড়াধিকারে প্রমাণমাহ বৃহস্পতিনেতি। অপ্রত্বা. 
পদেনেতি। অন্রায়ং ভাবঃ। অপ্রত্মপদং ন হুহিতৃবিশেষণপরং সমূঢ়ানিষেধেনৈব 
দৃহিতুরগ্রত্তত্বলাভাৎ কিন্তু অপ্রতাঁ চেদর্থানন্তি তদা সমূঢা ন লভেদিত্যেবার্থ: 
তথাচাপ্রত্তাভাবে সমুঢ়াধিকারোবৃহস্পতিন! প্রতিপাদিতইতি। অপ্রত্বায়! হুহিতু- 

রধিকারিতায়াং পুত্রসমত্বাৎ অপ্রত্তাভাবে প্রতিপাদিতে অর্ৎ পুজ্রাভাবোহপি 
প্রতিপাদিত ইত্যেতছুক্তঃ অপ্রত্তাদ্যভাবইতি ॥ ৬৩ ॥ 

্রাঙ্মাদিবিবাহেন ভার্ধ্যাত্বং প্রাপ্তায়! যাঁবদ্ধনগোচরমেব বচনমিতি মিতাক্ষরো- 
ক্রমপাকর্ত,মাশঙ্কতে নচেতি॥। নেদং বচনমিতি। অগ্রজান্ত্রীধনং ভর্ত,রিতি- 

এইক্প পুক্রপর্য্স্ত প্রজার অভাবে ভর্ভার অধিকার হইযে। অবশিষ্ট আম্ুর, 
রাক্ষস, পৈশাচ, এই তিন বিবাহ লব্ধ যৌতক ধনে কন্ঠাদি-পুত্র পথ্যন্ত সমস্ত সম্তানের 
অভাবে মাতা পিতার অধিকার হয়। আন বৃহস্পতি বচনে অযৌতক ধনেও 

কুমারী ও পুত্রের অতাবে বিবাহিতার ও অধিকার শুচিত হইয়াছে যথা! “যদি 
অদত্তা,কন্তা থাকে তাহ! হইলে বিবাহিতা কন্তা পাঁয় না” এই কথা বলায় কাজে 
কাজেই অদভাঁর অভাবে দত! পায় এই অর্থ চিত হইল ॥ ৬৩॥ 

: মিতাক্ষরায় মত দুষিবার নিমিত্ত আপত্তি তুলিতেছেন, যদি বল অগ্রজ; স্ত্রীধনং 
তর্ত £ এই বাজবহ্যবচঙ্গটি কেবল যৌতক ধন মাত্র বিষয়ে নহে । কিন্ত আাক্দাদি 
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অপ্রজায়ামতীতায়াং ভর্ত চরের তদিষ্যতে | যত্বস্যাঃ স্যাদ্ধনং 

দত্তং বিবাহ্ঘোহ্থরাদিযু। অতীতায়ামপ্রজায়াং মাতাপিত্রো- 
স্তদিষ্যতে। অস্যাঃ স্যাদ্দত্তমিতি পরাচীনং পূর্ববত্রানুযজ্যতে 
তেন বিবাহেষু যদ্ধনং দত্তমিতি সম্বন্ধাৎ বৈবাহিকধনমাত্রপ্র- 

তীতের্ন যাবদ্বনবিষয়ং। তথা যমঃ। আন্মরাদিষু যদ ব্যং 
বিবাঁহেষু শ্রদীয়তে। বিবাহক্রিয়ায়াং পূর্বপরীভূতায়াং 

যাজ্ঞবন্ধ্যবচনমিত্যর্থঃ। বদ্ধুদত্তমিতিবচনন্তেতি। বন্ধুদত্তং তর্থী শুক্মন্থ(ধেয়কমেব 

চ। অঅপ্রজায়ামতীতায়াং বান্ধবান্তদবাপ্ন,যুরিতি। বক্ষ্যমাণবান্ধবপদোপী ততত্রাতর- 

ধিকারবোধকবচনন্তেত্যর্থঃ । নির্ব্িষয়েতি । তত্রাপ্যনেন বচনেন ভবন্মতে 

ভর্রধিকারসিকেরিত্যশিয়ঃ। অথ তছিরোধাদস্তোৎসর্গবচনস্ত বন্ধুদত্বগুক্কেতর- 

বিবাহপুর্বসময়লব্বৰিবাহোত্তরপুত্রা দিদ্ববিষ্যত্বমস্তি,ত্যতআহ মন্ুুবিরোধাচ্চেতি। 
অনুযজ্যতইতি। ন তু প্রাজাপত্যেযু ইত্যনস্তরং ভার্্যাত্বং প্রাপ্তায়া ইত্য- 
ধ্যাহারোহমুষঙ্গাপেক্ষয়া তন্ত গুরুত্বাদিতি ভাবঃ। এবফৈতদেকবাক্যতয়! যা 

বন্ধ্যবচনেইপি দত্ৃমিত্যন্তিবাধ্যাহারোযুক্তোন তু ভার্ধ্যাত্বং প্রাপ্তায়াইত্যস্তেতি 
ভাবঃ। - ন যাবদ্ধনবিষয়ত্বমিতি। যৌতকেতরধনে ভর্তৃসত্বেহপি ভ্রাস্রাদ্যধিকারস্ত 

বিবাছে বিবাহিতান্ত্রীর কি যৌতক কি অযৌতক সমস্ত স্ত্রীধনেই এই বচনের অস্গু- 
সারে ব্যবস্থা স্থির কর! হউক না কেন একথা ঝলিও না, তাহ! হইলে বন্ধুদত্তং তথ! 
গুন্কং ইত্যাদি প্রথম ভ্রাত্রধিকার গ্রতিপাদক বচনের স্থল থাকে না এবং মন্ুবচনের 

সঙ্গে বিরোধও হয় যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, গান্র্ব, ও প্রাজাপত্য এই পঞ্চ বিবাহে 

যে ধন স্ত্রীলৌককে দেওয়া হয় তাহ! পীস্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্তান না থাকিলে ভর্তারই 
প্রাপ্য । আর আস্থরাদি বিবাহত্রয়ে ইহাকে যে ধন দেওয়া হয় তাহা নিংসস্তানে | 

মরিলে পর, অগ্রে মাতার ত্দনস্তর পিতার গ্রাপ্য। এই ছুইটি মহুবচনের মধ্যে 
পরবচনস্থ ইহাকে দেওয়! হয় এই কথার পূর্ব বচনের সঙ্গে জন্যঙ্গ করিবায় 
বিবাহেতে যে ধন দেওয়া হয় এই অর্থ সিদ্ধ হওয়াতে বিবাহ কাল লব্ধ যৌতক 
ধন মাত্র প্রতীত হুইবাঁয় যৌভকাষৌতক সকল স্ত্রীধন বিষয়ক নহে যেহেতু 'সযৌতক 

টি. ঞ 



রি , জী 
১৩৪ দায়ভাঁগঃ । 

যদৃজ্রব্যং প্রদীয়তেইতি যৌতকধনমাত্রগোচরত্বমেব প্রতীয়তে । 
ন চ বিবাহাৎ পূর্ববং পরতো! বা স্্রিয়া লব্স্যাপ্রজঃ স্ত্রীধনস্য 
গতেরশ্রায়মাণত্বাৎ ব্রাদ্গািপদং স্ত্রীপরমিতি বাচ্যং পূর্ববাপ- 
রলক্ষস্য বিস্তরেণ গতের্বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ৬৪ ॥ 

সম্প্রতি অপ্রজঃস্ত্রীধনাধিকারিণঃ কথ্যন্তে । তত্র যাঁজ্ঞ- 
বক্ধ্যঃ | অপ্রজান্ত্রীধনং ভর্তব্রণঙ্মাদিষু চতুর্ঘপি। ব্রাঙ্মআদি- 
ে্মাং চতুর্ণাৎ তে দৈবারযপ্রাজাপত্যগান্ধরবাশ্ততবারে! ব্রাহ্দেণ 

বক্ষামাণত্বাদিতি ভাবঃ। বিবাহক্রিয়ায়ামিতি। পূর্ববাপরীভুতায়াং বৃষ্ধিশ্রাধা 
বধিসপ্তপদ্দীগমনপধ্যস্তায়া মিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ 

যৌতকাযৌতকসপ্রজন্ত্রীধনাধিকারিণে!৷ নিরূপ্যাগ্রজন্ত্রীধনাধিকারিণোবিবঙ্ষুঃ 
গ্রতিজানীতে সন্প্রতীতি। ব্রান্দে সহেতি। অুতদ্গুণসধিজ্ঞানবন্ত্রীহিণ! 
দৈবাদয়শ্ত্বারোহপিকারসমুচ্চিতেন ব্রাঙ্গেখ সহ পঞ্চেত্যর্থঃ উক্তার্থকল্পনে হেতুমাহ 

ব্রা্দেতি। তথাচ মন্বেকমুলত্বান্রোধাৎ অতদৃগুণসঘিজ্ঞানবনুত্রীহ্যাশ্রয়ণমিতি 
ভাবঃ। ন পুনরিত্যাদি 1 উত্তস্তাপি যুক্তযন্তরাভিধানায় পুনঃ কীর্তনং তদেবাহ 

কালার্থত্বাদিতি। নির্দেশত্ত ব্রাহ্মাদিপদস্ত কালার্থত্বাৎ বিবাহস্ত দানাধিকরণত্ব- 

ধনে ভত্তসত্বেও ভ্রাত্রাদির অধিকার পরে বলা যাইবে । তথ যমবচন, আন্মরাদি. |. 
বিবাহেতে যে ভ্রব্য দেওয়া হয় ইহাতে পূর্ববাপরীভূত ক্রিয়! অর্থাৎ বৃদ্ধিশ্রাদ্বাবধি 
সপ্তপদীগমনাস্ত ক্রিয়াকালের মধ্যে যে দ্রব্য প্রদত্ত হয় এই কথ! বলায় যৌতক ধন 
মাত্র স্থলেই এই বচন ঘটিতেছে। নচেৎ বিবুছের পুর্ব কিংবা! পরে স্ত্রীকতৃক- 

লব্ধ ধনের অধিকান্ন স্থলে নিঃসস্তানত। ঘটিলে কোন গত্যস্তর না থাকায় বাহ্জাদি 
পদ ব্রাঙ্গাদি বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রী পর্য্যন্ত লাক্ষণিক, একথা! বলিও না। যেহেতু 
বিবাহের পূর্বে এবং পরে প্রাপ্ত স্ত্রীধনের গতি বিস্তার ক্রমে পরে বলা যাইবে ॥ ৬৪ ॥ 

এক্ষণে অপ্রজঃস্ত্রীধনাধিকারীর ব্যবস্থা কহিতেছি তদ্ধিষয়ে যাজ্ঞবন্ক্যবচন যথা 
বরান্ম আদি হইয়াছে, যে চারি বিবাহের এই বাক্যে অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বন্ত্বীহি 

খু 
জগ 
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সহ পঞ্চ ভবস্তি। ব্রাঙ্গদৈবার্ষগান্ধর্ধপ্রাজাপত্যেঘিতি 
মনুন! পঞ্চানামুক্তত্বাৎ তেফু বিবাহেযু বর্তমানেষু যদ্ধনং স্ত্রিয়। 
লব্ধং তদপ্রজায়ামতীতায়াং ভর্তরেব ভবতীতি। প্রজ। 

সম্ভতিঃ১। ন পুনব্রণাক্মাদিন! পরিনীতায়! যৎ যাবদ্ধনং বিবাঁ- |. 

হাঁৎ পূর্ববং পরতো বা তয়। লব্ধং তৎ সর্ববং ভর্ভূরিতি 
ব্যাখ্যানং যুক্তং ব্রাঙ্গাদিবিতি কালার্ঘত্বাৎ নির্দেশস্য 

বাধেন' ত্রাঙ্া্িকালবৌধকত্বাৎ গোষু ছুহামানাস্থাগত ইত্যাদৌ সতি সপ্তমীস্থানে 
হুহ্যমানাদীনামাগমনক্রিয়ান্ববাধেন দোহনাদিক্রিয়াকাললক্ষণায়া নির্ঢৃত্বা্দিতি 

তাবঃ। ননু ব্রাঙ্গাদিপদানাং স্ত্রীঘেব কুতো। ন লক্ষণ! ্তাদত্রাহ ব্রাঙ্মাদিপদানা- 

মিতি। স্ত্রীপরত্ে ব্রাহ্মার্দিবিবাহেন বিবাহিতনত্রীপরত্বে। একত্বেনেতি। ব্রাঙ্মাদি- 

সমাসদ্বারা দৈব, আর্ধ, প্রাজাপত্য, গান্ধবর্ষ এই চারি বিবাহ পাওয়া! গেল, আর 
অপিশবদ্বার! সমুচ্চিন্তব্রাহ্মবিবাহের সহিত মিলিয়া পাঁচটা হইল। যেহেতু ত্রাহ্ম 
দৈবার্ গান্ধর্ব প্রাজাপত্যেষু যদ্ধনং, এই মন্গুবচনে পীচটি বিবাহ উক্ত হইয়াছে 
সেই হেতু মন্ুবচনের সঙ্গে একবাক্যতা৷ করিরা বান্তবন্ক্যবচনেও কৌশল করিয়! 
পাঁচটি বিবাহরূপ অর্থ আনীত হইল, সেই পঞ্চ বিবাহ আরম্ধ হইলে তন্মধ্যে যে 
ধন স্ত্রীকর্তৃক প্রাপ্ত হয় তাহা স্ত্রী নিঃসন্তান! হইয়৷ মরিলে পর ভর্তারই প্রাপ্য হয়। 
নচেৎ ব্রাক্মাদিবিবাহে বিবাহিত স্ত্রীকর্তৃক বিবাহের পূর্বেই হউক বা পরেই হউক 
যে কিছু ধন লব্ধ হয় সে সমস্তইভর্ভার প্রাপ্য, এই ব্যাখ্যাযুক্তিসিদ্ধ নহে । যেহেতু 
ব্রাঙ্মাদিশবের দানক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয় করিবার জন্ত ক্রিয়া, ক্রিয়ার অধিকরণ হইতে 
পারে ন| বিধায় মুখ্যার্থের বাধ প্রযুক্ত ব্রাদ্াদিবিবাহোপলক্ষিতকালেই লক্ষণ! 
করিতে হয়, ব্রান্মাদিবিবাহে বিবাহিতান্ত্রীতে লক্ষণা করিতে গেলে পরবচনে 
“বত্ুন্তাঃ স্তাদ্ধনং দত্তং" এই বাক্যে স্ত্রীর একবচন ও যঠীবিভত্যান্তর দির্দেশ 
থাকান্ ব্রাহ্মাদিযু এই পদে সপ্তমী বহুবচন না হইয়া! যঠীর একবচনই হইতে 
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ব্রা্মাদিপদানাং স্ত্রীপরত্বে একত্বেন যষ্ঠ্যা চ নির্দেশঃ স্যাৎ 
যত্তস্যাঃ স্যাদিতি স্ত্রিয়া একত্বেন যষ্ঠ্যা চ নির্দিষ্টত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥ 

বিবাহকালে লক্ষণায়াঞ্চ বর্তমানসম্বদ্ধেন লক্ষণ স্যাৎ 

র সত্রীপরত্বে *চাঁতিক্রান্তবিবাহক্রিয়াসন্বদ্ষেন লক্ষণা জন্বন্যা সা 

চাযুক্তা ন. চ বিবাহিতস্ত্রীবাঁচকত্বং ব্রাঙ্গাঁদিপদানাং ততল্লক্ষণ- 
বিবাহছপরত্বেন মন্বাদিভিনির্দিষ্ত্বাৎ | তদাহ মনুঃ। অষ্টাবি- 

পদং যদি স্ত্রীপবহই তদ! অন্তা ইতি উত্তববচনস্থেন লামানাধিকর্ণ্যাছরোধাৎ 

একত্বৈন যষ্ঠ্যা চ নির্দেশঃ স্তার্দিতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥ 

দূষণান্তরমাহ বিবাহকালে লক্ষণায়ামিতি। বর্তমানসন্বন্ধেনেতি। বর্তমানঃ 

কাঁলস্তত্র বিবাহস্ত ষঃ সন্বঙ্ধোহধিকবণত্বং তন্রপেণ লক্ষণ! স্তাদিত্যর্থঃ। অতিক্রান্তেতি 

অকিক্রাত্ত। যা বিবাহক্রিয়! তৎসন্বন্ধেন তজ্জন্সংস্কারবত্বরূপেণ। জঘন্তেতি। 

বিবাহাধিকরণকালত্বাপেক্ষয়া তজ্জন্সংস্কারবত্বস্ত লক্ষ্যতাবচ্ছেদকস্ত গুরুত্বাদিতি 
ভাবঃ। উপলক্ষণং চৈতৎ কালপবত্বে লক্ষণ! নিরূঢ। স্ত্রীপবত্ধে পুনরাধুনিকী 
তাস্থ তন্ধনন্ত তদ্দানস্ত চাধারত্ববাধো২পীতি ত্রষ্টব্যং। কেচিত্ত, অতিক্রান্তেতি 
অতীতইত্যর্থঃ অতীতত্বং হি বর্তমানধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং তথাচ বর্তমানকাল- 

পারে। অগ্ভথা সগ্তমীর বহুবচনাস্ত পদের সঙ্গে ষ্ভীর একবনাস্ত পদের বিশেষ্য 

বিশেষণভাবে অন্বয় হইতে পারে না ॥ ৬৫ ॥ 
বিবাহকালে লক্ষণা করিলে বর্তমান সধন্ধে লক্ষণাঁটি ভাল হয়। আর 

বিবাহি্কান্ত্রীতে লক্ষণা ফরিতে গেলে অতীতবিবাহক্রিয়াজন্সংগ্কারবিশিঃত৷ 

সম্বন্ধে 'লক্ষপ! 'করিতে হয়, এপক্ষে সম্বন্ধ গৌরঘ প্রযুক্ত লক্ষণ! জঘন্ত! 
বিধায় শ্রাহ্গার্দিশষের বিবাহিতা স্ত্রীতে লক্ষণ! কর! উচিত নহে। আর 

্রাঙ্গার্দিপদ ভ্ত্রীবাচকও বলিতে পার ন!, কেন ন! মনুগ্রভৃতি মুনিগণ ত্রাক্গাদি- 

রূপে অষ্টপ্রকার বিবাহই কহিয়াছেন। ত্রাঙ্ম, দৈব, আর্য, ইত্যাদিশকে 

স্্ীবুষায় না যথা! মনু” এই অষ্টপ্রকার বিবাহ সংক্ষেপরূপে শ্রবণ কর এই 
উপক্রম করিয়! “ত্রান্মোদৈবন্তখৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যন্তখান্থর+ এই বচন লিণিয়া- 
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মান সমাসেন ভ্ত্রীবিবাহানসিবোধতেত্যুপক্রম্য ব্রাত্ষোদৈবন্ত- 
ধৈবার্ধ; প্রজাপত্যন্তথাস্থরইত্যাদি । তথা নারদঃ। অফৌ 
বিবাহ! বর্ণানাং সংস্কারার্থং প্রকীর্তিতাঃ ৷ ত্রাঙ্গস্ত প্রথমন্তে- 
যামিত্যাদি। তথা বিষু্ঃ | অঞ্ঠৌ বিবাহা ভবস্তি 'ব্রান্ষোদৈষ- 
ইত্যাদি। অতো বিবাহকাললব্বক্ত্রীধ্নবিষয়ং ব্রাদ্ষাদ্দিবচন- 
মিতি বিশ্বরূপোক্তমাদরণীয়ং ॥ ৬৬ ॥ 

আম্থরাদিবিবাহসময়লব্ধস্ত জ্্রীধনং জীবত্যপ্রি ভর্তরি মাতা 
গৃহয়াৎ তদভাবে পিতা। মাতাপিত্রোস্তদিষ্যত ইত্যত্র জ্রমা- 
বগতেঃ যুগপদধিকারে পিত্রোরিত্যেবাভিদধ্যাৎ কন্যাঁধনে 

লক্ষণাপেক্ষয়া অতীতবিবাহক্রিয়াসঘ্বন্ধেন লক্ষণাঁয়াং ধবংসপ্রতিযোগিত্বরূপ1ধিক- 
পদার্থপ্রবেশেন গৌরবাদদিতি ভাব ইত্যাঃ। ব্রাহ্মাদিপদানাং স্ত্রীধু লক্ষণাঁম- 
সহমান ইত্যাহ ন চেতি। ্ীবাচক্বমিতি দারাদিপদবৎ নিয়ত পুংলিদত- 
মেষামিত্যাশযঃ ॥ ৬৬ ॥ 

মাতা গৃহীয়ার্দিতি। এবধঃ শেষেষু পিতৃগাঁমি তদ্দিতি যাঁজ্ঞবন্ধ্যবচনে পিতৃপদে 
একশেষে! দ্রষ্টব্যঃ যগ্ঠপি ধনসম্বন্ধস্ত প্রত্যেকপরিসমান্তত্বেন সাহিত্যাসম্ভবেহপি 

পাঁণিভ্যাত্পসংগৃন্েত্যাদাবিৰ দ্বন্দববলাঁৎ সহত্বপ্রতীতৌ ঘুগপদ্ধনীধিকাঁরএব 
| প্রতীয়তে তথাপি পিভ্রোবিত্যনেনাপি তথার্থসিদ্ধেন্মীতাপিত্রোরিতি বত ক্রমাভি- 

ছেন তথা নারদ, সর্ববর্ণের সংস্কারার্থ আটটি বিবাহ উক্ত হুইয়াছে। তাহা- 
দের মধ্যে প্রথম ব্রাহ্ম বিবাহ ইত্যাদি তথা বিচ, ব্রাহ্ম, দৈব ইত্যাদি আট 
প্রকার বিবাহ হয়। 

অতঞব বিবাহ কাল লন্ধ মাত্র রম বিষয়ে ত্রাঙ্গাদি বচন খাটিবে, সকল 

সরান বিষয়ে নহে এই দ্বে বিশ্বরূপ মামক গ্রন্থকার কহিয়াছেন তাহাই 
আদরণীয় ॥ ৬৬ ॥ 

আর আব্ুলন, রাক্ষদ, পৈশাচ, এই তিন বিবাহকালীন লব শ্রীধন: তর্ত। 
বিদামানেও প্রথমে মাত। পাইবেন; স্ীহার অভাবে পিত। পাইছেন। যেছেতু 

১. ...___ ______ টি পপ ভা ০ পা ০, এরপর. রহ 1৯০ এ 
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চ মাতুরভাবে পিতুরধিকারশ্রবণাৎ অত্রাপি তথাত্বশ্ৈবোচি- 
তত্বাৎ। তথা! বৌধায়নঃ। রিকথব ম্বৃতায়াঃ কন্তায়! গৃহীয়ুঃ 
সোদরাঃ স্বয়ং । তদ্ভাবে ভবেম্মীতুত্তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ। 

ধানং তন্মাতুরভাঁবে পিতুরিন্তি ক্রমিকার্থমেবেত্যাহ ুগপদিতি। পিত্রোরিতি। 
সকৃহুচ্চরিতপিতৃপদস্ত জনকত্বেন লক্ষণয়া যুগপছুভয়োপস্থিতিসম্তবার্দিতিভাবঃ | নন্গ 

লক্ষণায়াঁং প্রমাণাভাবাঁৎ অত্রাপি প্রাতিপর্দিকপিতৃপদাৎ প্রথমংজনকত্বশ্ত পুংস্বেনো- 

পস্থিতো পশ্চাৎ দ্বিধচনোপনীতদ্বিত্বান্বয়ানুপপত্যেবৈকশেষকল্পনয়া মাতুরুপস্থিতিরি- 
তিক্রমাভিধানমন্ত্যেব অতএব পিতরৌ ভ্রাতবস্তথেতিযাজ্ঞবন্ধ্যবচনে অনয়ৈব দ্ীত্যা 
পিতৃক্রমাবগমং বক্ষ্যতীতি চেন্মৈবং পিতরৌ ভ্রীতবস্তথেত্যত্র তদভাবে মাতুবিতিপ্ফুট- 
ক্রমিকাধিকারবোৌধকবিষ্বচনদর্শনাৎ জনকপুংস্তেব পিতৃপদস্ত তাৎপর্যযমবধা- 
ধ্যতে অনস্তরং চ দ্বিবচনবলেনৈকশেষকল্পনয় মাতুরুপন্থিতৌ যুক্তঃ ক্রমাধিকারঃ 
ইহ তু তথাঁবিধ বিশেষবচনাভাবাং ঘন্দবললভ্যার্থবিশেষপরিত্যাগে হেত্বভাবাৎ 

হন্তৈবং মাঁতাপিত্রোরিত্যুক্তাঁবপি ক্রমিকাঁধিকারবোধকতথাবিধ বচনাস্তরাভাবাৎ 
বাক্যাবগতযুগ্রপদধিকারএব ভ্কুতো ন স্তাৎ অতএব শেষেষু পিতৃগামি তদিত্যেক- 

শেষেণ যুগপদধিকাঁবএব যাঁজ্ঞবন্ক্যবচনেনোক্ত ইত্যতআহ কণ্ঠাধনইতি। অত্রা- 

পীতি। তথাঁচ দ্বন্বাদেকশেষাছা সাহিত্যাবগমো ন ধনসন্বন্ধাপেক্ষয়া তন্ত প্রত্যেক- 

মাতাপিত্রোন্তদিষ্যতে এই বচনে পাঠক্রম প্রতীত হয়। আর যদি পিতা. 
মাতা উভয়ের এককালীন অধিকাঁর অভিপ্রেত হইত তাহ! হইলে মাতাপিত্রোঃ 
এই পদ না লিখিয়া পিরোঃ এই পদটিই লিখিতেন এবং কন্ঠা অর্থাৎ 

কুমারীর ধনেও মাতার অভাবে পিতাঁব মধিকার শ্রবণ আছে, বিধায় একত্র 
দৃষ্ট ভ্তায়ানুসারে এস্থলেও সেইরূপ ক্রমের ওচিতাঁ হয়। তথ| বৌধায়ন বচন, 

কুমারীর মৃত্যু হইলে তাহার ধন সহদরেরা পায়, সহোদবের অভাবে মাতার 
অধিকার, মাতার অভাবেই পিতার অধিকার হয়। ইহাদ্বারা কুমারীধনের 
ব্যবস্থা স্থির হইল। বরদতাতিরিক্ত -বাগ্তীধনেও ভ্রাতাঁদির অধিকার । কিন্ত 
বরদত্ৃধন ব্যয়াবশিষ্ট বরের প্রাপ্য। ভাল কুমারী ধনের সাংদৃষ্টিক হ্যায়ে আন্ম- 
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তদনেন কন্যাধনং ব্যাখ্যাতং | ন চ কন্যাধন ইবাত্রাপি প্রথমং 
ভ্রাত্রধিকারঃ স্যার্দিতি বাচ্যং বচনাভাবাঁৎ মাতাপিত্রোরেবা- 
ধিকারশ্রুদতেঃ ॥ ৬৭ ॥ 

যু পুনঃ পরিণয়ানস্তরং পিভৃমাতৃভর্তৃকুলাৎ০স্ত্রিয়া লন্গং 

ধনং ততস্তখাত্ণামেব। তদাহি যাজ্ঞবন্ধ্যঃ। বন্ধুদভং তথা 

শুন্কমন্বাধেযর়কমেব চ। অপ্রজায়ামতীতায়াং বান্ধবাস্তদবা- 

পরিসমাপ্তত্বাৎকিত্ভিধানাপেক্ষয়৷ যুগপজ জ্ঞানং শ্রীদ্ধানি যোঁড়শ ইতিবৎ ক্রমি- 
কয়োরপি সম্ভবতীতি কিমধিকাঁরঃ ক্রমেণ যুগপদ্ধেত্যাকাঁজ্কায়ামেকত্র দৃষ্টন্তায়াৎ 
কন্তাধনবৎ তথাবিধোঁট়া ধনেইপি ক্রমেণৈবাধিকারঃ কল্প্যতইতি ভাবঃ॥ তদনে- 

নেতি। ন স্বেতল্নিরপণং প্রকরণাস্তরে পুনঃ করণীয়মিতি ভাবঃ। বাগ্দত্তা- 

মর্৭ তু বরদতাবশিষ্টং বরোগৃহীয়াৎ 1, তথ যাক্জবন্ধ্ঃ | দত্বা কন্াং হবন্ 

দত্যোব্যয়ং দগ্যাচ্চ সোদরং। মৃতায়াং সর্ীমাদপ্ঠাৎ পরিশোধ্যোভয়ব্যয়মিতি | 
তথ! চার্তীত্যন্থবৃতৌ শঙ্খঃ1 স্বঞ্চ শুন্ধং বোঢ়েতি। বাগদানকালে যদ ষেন 
দত্তং তত তেনৈব গ্রহামিতি সম্পরদায়ঃ। অত্রাপি যৌতকধনেহপি। নম্থ বচনা- 

ভাবেইপি একক্র দৃষ্টন্তায়াদেব তথ! স্তাৎ অতআহ মীতাপিত্রোরেবেতি । এব- 
কারেণ ভ্রাতৃব্যবচ্ছেদঃ তথাচানেনৈব তদধিকারাকাজ্জানিবৃত্তে ৪ স্তায়াবসর 
ইতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥ 

1*  পিতৃমাতৃভর্তৃকুলাদিতি। অন্বাধেয়পদার্থউক্তঃ ভ্রাতৃণামেবেতি। ন পুনভর্ত, 

পিতোর্কেত্যর্থঃ। বচনক্রমান্থবোধাৎ প্রথমং বন্ধুদত্তমিতি ব্যাঁচষ্টে বন্ধুদত্তমিতি। 

রাদি বিবাহত্রয়লন্ধ যৌতকধনে যেন অগ্রে মাতার তার পর পিতার এই- 
রূপ ক্রম স্থির করা হইল সেই রূপ উক্ত যৌতকধনে অগ্রেই ভ্রাতার অধিকার 
স্থির করা হউক না কেন, ইহা! ঝবলিও না উক্ত যৌতকধনে অগ্রিম ত্রাব্রধি- 
কারের গ্রমাণ নাই। বরধ্ মাতাপিতারই প্রথমাধিকারের প্রমাণ শ্রুত হয় ॥ ৬৭ ॥ 

স্্রীলোক বিবাহের পর পিতৃকুল, মাতৃকুল, ভর্তৃকুল হুইতে যে কিছু ধন 
প্রা্থ হয় তাহা নিঃসস্তান হইয়া! মরিলে পর গ্রথমে ভ্রাতারই প্রাপ্য যথ৷ 
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ঘুযুঃ। 'বন্ধুদতমিতি মাতাপিতৃভ্যাং যদ্দতং অতএব তৎপু- 

জাশ্চ ভ্রাতরোবান্ধবাঃ | তদাহ বৃদ্ধকাত্যায়নঃ | পিতৃভ্যাঁ 

ফেব যদ্দত্তং ছুহিতুঃ স্থাবরং ধনং। অগ্রজায়ামতীতায়াং 
ভ্রাতৃগামি তু সর্বদা । অগপ্রজন্ত মাত্রনিঙ্ষিতত্থেন ভ্রাতুরধিকা- 
রাবগতেঃ সর্ধবদাপদেন ত্রাক্মাদিপৈশাচান্তবিবাহিতায়া অপ্র- 
জসো ধনং ভ্রাতৃগামেব ভবতীতি বিশ্বরূপোক্তমাদরণীয়ং। 

স্থাবরপদাদ্দগুধ্পুপস্ায়াদেবাহপরস্য ধনম্তা সিদ্ধিঃ।| বন্ধুদ্ত- 
পদেন কন্াদশীয়াং যৎ. পিতৃভ্যাং দ্তং তদছুচ্যতে বিবাহাৎ 

কন্তা্বশায়ামিত্যন্পদমেৰ বক্ষাতি। অতএব বক্ষ্যমাণবচনৈকবাক্যতয়। পিত্রো- 

্ন্ধপদার্ঘত্বাদেব। ভ্রাতরো বান্ধবা ইতি বন্ধোরপত্যানীতিযোগাদদিতি ভাবঃ 
বন্ধুপদবান্ধবপদয়ো রুক্তার্থত্বে প্রমাণমাহ তদাহেতি। অগ্রজস্বমাত্রনিমিতৃত্বেনেতি 
অতঃ কন্ঠায়া অপি অপ্রজন্বাবিশেষাৎ তদ্িষয়ত্বক্ষতমিতি বন্ধুদত্তপদেনেত্যাদি- 
স্পা. পপ এরর 

ষাজ্ববন্ধ্যবচন, বন্ধুদত্তধন, শুকধন অন্বাধেয়ধন, স্ত্রীলোক নিঃসস্তান হইয়া 
মরিলে বান্ধব অর্থাৎ ভ্রাতা সেই সকল ধন পায়। এই “বচনে বন্ধুদত্ত পদে 

মাতা ও পিতা কর্তৃক দততধন বুঝাঁয়, সুতরাং বন্ধুর অপত্য এই অর্থে বান্ধব শব্দ 
নিষ্পন্ন হইয়া ভ্রাতাকেই বুঝায় তথা কাত্যায়ন চন, মাতা ও পিত1 ছুহিতাকে 
যে স্থাবর সম্পত্তি দান করেন তাহা তাহার মৃত্যুর পর নিঃসস্তানতা. |. 
ঘটিলে সর্বদা ত্রাতৃগামী হয় অর্থাৎ সর্বাগ্রে ভ্রাপতারই প্রাপ্য। নিঃসস্তানত্ব হেতুক 
প্রথমে ভ্রাতার অধিকার বোধ হওয়াতে আর সর্বদা শব প্রয়োগ থাকায় 

্রাক্ম প্রভৃতি পৈশাচ পধ্যস্ত অষ্টবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর ধন নিঃসন্তান! হইলে 
ভ্রাতারই প্রাপ্য এই বিশ্বক্মপ সিদ্ধাস্তই আদরণীয়। উক্তবচনে স্থাবয় গ্রহণ 
করাতে ফাজেকাজে অস্থাবর সম্পত্তি দণ্ডাপৃপস্থায়ে পাওয়! যার জানিবে, 
বন্ধুদত্ত অর্থাৎ মাতা পিতাবর্তৃক দত্ত এটি অবিবাহিতাবস্থাতেই বুঝিতে হুইবে। 
কাঁবণ বিবাছের পর প্রাপ্ত স্ত্ীধনের ব্যবস্থা অগ্থাধের পদ দ্বারাই ভ্রাত্রধিকার ; 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। আঁর বিবাহকাললন্ধ যৌতক ক্্রীধনে ব্রাঙ্গ রসি 

পরপরই পা পা পাতার পর টার টিসি ও 
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পরতোলব্ধনপ্যান্বাধেয়পদেনোপাত্তত্বাৎ বিবাহকাঁলীনে চ. 

ভর্ভঃ পিত্রোর্ববাধিকারাৎ ॥ ৬৮ ॥ 

অন্বাধেয়মাহ কাত্যায়নঃ | বিবাহাৎ পরতো! যত্ত, লব্বং 

ভর্ভ'কুলাৎ স্ত্রিয়া । অন্বীধেয়ং তছুক্তত্ত লব্ধং বঙ্ধুকুলাতথা। 
তর্ভৃকুলাৎ শ্বশুরাদেঃ বন্ধুকুলাৎ পিতৃমাতৃকুলাৎ । তথাপর- 

মাহ উর্ধীং লব্বস্ত য কিঞ্চিৎ সংস্কারাৎ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়া। 

ভর্ত সকাশাৎ পিত্রোর্ববা অস্থাধেয়ন্ত তন্ভুগুঃশ শুল্কমাহ। | 

বক্্যমাণণ্রস্থলঙ্গতিরিতি। অতো! রাক্ষসাঁদৌ গুন্বাভা বাদিত্যাদিবক্ষ্মাণপক্ষনি- 
রাসোপষ্টস্তকমাহ সর্ববদেতি ॥ ৬৮ ॥ 

প্রাপ্ুক্তমপ্যন্বাধেয়স্তাতিব্যবহিতত্বাৎ উপস্থিতিসৌকর্ধযার্থং পুনয়াহ অন্থাধেয়- 
মাহেতি। তৃগুরাহেতি শেষঃ। গৃহোপন্করেতি। উপস্করঃ কটককুগুলহারাদিঃ 
হুর্পার্দীতি কেচিৎ। বাহ্ং বলীবর্দীদি। গৃহাঁদিকর্মিভিরিতি। গৃহাদিকর্িভিঃ 

শিল্পিভি যাগ হাদিশিললকরণং তত্লিমিত্রশিল্িরূপভত্রদিপ্রেরণার্থমিত্যর্থঃ। ন চ 
্বয়মেব স্তরিয়! গৃহাদ্দিশৈল্লেন যন্ম,ল্যং লন্ধং তৎ কথং ন ব্যাখ্যাতমিতি বাচ্যং ভন্ত 
'প্রাপ্তং শিল্পেস্ত বদ্ধিত্ং প্রীত্যা চৈব যদন্যতঃ.। ভর্ত,ঃ স্াম্যং ভবেত্তত্র শেষস্ 
স্রীধনং স্বভমিত্যনেন স্ত্রীধনত্বনিরাসাঁৎ তত্র ভর্ত রেবাধিকারাৎ বন্ধুদত্তমিতি বচনস্ত 

বিবাহপঞ্চকে প্রথমে ভর্তার ও আস্থরার্দি বিবাহল যৌতকধনে প্রথমে 
মাতার তদন্ত পিতার অধিকার হয়| ৬৮॥ 
অন্বাধেবের লক্ষণ যথা কাত্যাক্রন, বিবাহের পর ভর্ভুকুল ও বন্ধুকুল 

হইতে স্ত্রী যাহা! প্রাপ্ত হয় ভাছা সৃম্বাধেয নামে উক্ত হয়। ভর্ভৃকুলের অর্থ 
শর ইত্যাদি, বন্ধুকুলের অর্থ পিভৃকুল ও মাভৃকুল। আর একটি বচন বখা 

বিবাহসংস্কান্নের পর স্ত্রীলোক ভর্তার নিকট কিংবা! পিতা ঘাঁতার নিকট হইতে 
হা কিছু পায় তাহাকে ভৃগুখঘি অন্বাধের় বলেন। 

তথ। শুক্কের লক্ষণ কহিতেছেন গৃহ্কন্মী অর্থাৎ ঘরামি ও মিস্ত্রী উপন্বর- 
কমা! অর্থাৎ লনমার্দনী ও সপপ্রিতৃতির কর্মকানী, বনর্দাদির কর্দকারী, গে 

গর ...........০০০১০০০৯ 
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গুহোপন্ষরবাহানাং দোহ্যাভরণকর্থিণাং। মূল্যং লব্স্ত যৎ 
কিঞ্চিৎ গুন্কং তৎ পরিকীত্তিতং। গৃহাদিকর্ভিঃ শিল্পিভি- 
স্তৎকর্পমাকরণায় ভর্তরাদিপ্রেরণার্থ, স্ত্রিয়ে ফছুৎকোঁচদানং তৎ 

শুন্কং তদেব মূল্যং প্রবৃত্যর্থত্বাৎ ব্যাসোভহ্বা যখা। যদা 

নেতুং শর্তৃগুহে শুন্কং তৎপরিকীত্তিতং। ভর্ত গৃহগমনার্থমুৎ- 
কোচাদি যদ্গত্বং তচ্চ ব্রাহ্মাদিষবিশিষ্টং তদেবমাদিকমপ্রজঃ- 

সত্ীনং ভ্রাভরো৷ গৃহীয়ুর্ন পুনরাহ্থ্রাদিযু বিবাহেষু যু 

কন্যাত্যঃ শুন্ধদানং তদভিপ্রায়ং আহ্থরমাত্রগোচরত্বাৎ 

চ প্রকরণাৎ স্ত্রীধনবিষয়ত্বাদিত্যন্তথা ব্যাখ্যাতং ভত্র4দিপ্রেরণার্থমিতি। উৎকোঁচঃ 
কথং শুন্ধং মৃল্যন্তৈব শুকত্বাদত নাহ তদেবেতি। ব্যাসোক্তং বেতি। ব৷ 
সমুচ্চয়ে। তচ্চেতি। এতেন খক্ষ্যমাণাম্ররাদিবিবাহপ্রাপ্ততুক্বপরত্বাভাবোহন্ত 

সুচিতঃ। চগ্ডেশ্বরাদিপুবস্কৃতং প্রাচীনমতং দুষয়তি ন পুনরিতি । আশ্রমাত্রেতি। 

দহন কর্মকারী ও আঁভরণ কর্্মকারী অর্থাৎ স্বর্ণকার'এই সকল শিল্পকর্ম 
কাবিদের তত কন্ম করিতে পাঠাইবার নিমিত্ত তাহাদের স্ত্রীকে যে উৎকোচ 
অর্থাৎ ঘুষ দেয় তাহাকে শুন্ধ বলে, উহ! কর্ম প্রবৃত্তির উপযোগি বিধায় মূল্য 

০; ম্বূপ। আর একপ্রকার শুন্ক বেদব্যাস বলিয়াছেন যথা ভত্তৃগৃহে লইয়া! যাই: 

বাব নিমিত্ত স্ট্রীলোককে যে কিছু উৎকোচাদি দেয় তাহাকে গুক্ষ বল! যায়। 

উক্ত ছুই প্রকার শুক্ধধন হদ্র তাহাতে স্ত্রীলোকের যে কোন প্রকার ঘিবাহ 

হউক না কেন কিছুমাত্র বিশেষ নাই। উক্ত স্ত্রীধন ভগিনী নিঃসন্তান! 

হইয়া মরিলে পর ভ্রাতারই প্রাপ্য । নচেৎ আম্থুরাদি বিবাছেতে যাহা কন্ঠার 
পণ দেয় তদডিপ্রায়ে উক্ত গুন্কপদ প্রয়োগ হইয়াছে এই মত কখনই সঙ্গত 
হয় না। যেহেতু কেবল আঁ্ুর বিবাহই পণ দিবার স্থল, অপর ছুই বিবাছে 
পণ দিবার কথা উল্লিখিত নাই বথ! যাজ্জবঙ্ক্য বচন, পণ দিয়া বিবাহ ফরার 
্ আন্ুর বিবাহ, বৃন্ধ কন্যার পরস্পর সম্প্রীতি পূর্বক বিবাহেক্স নাম গান্ধর্ 
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তচ্ছন্কস্য । যথোক্তং যাঁজ্ঞবন্ক্যেন। আন্মরোদ্্রবিণাদানাগ্দা- 

্র্বঃ সময়াশ্মিখঃ। রাক্ষসোধুদ্ধহরণাৎ পৈশাঁচঃ কন্যকা- 

চ্ছলাঁৎ ॥ ৬৯1 

অতোরাক্ষসাঁদৌ শুল্কাভীবাঁৎ শুক্কসাহচর্ধ্যেণাম্বরাদি- 

ঘেব যদ্ধনং তন্মাত্রস্য ভ্রাতৃগামিত্বাভিধানং হেয়ং। তথা 
তস্য সত্রীধনত্বাভাবাচ্চ পিক্নাদিগৃহীতধনস্য চ শুন্কত্বেন কীর্ত- 

নাহ। তথা মনুঃ। ন কন্ায়াঃ পিতা বিদ্বান্তগৃহীয়াচ্ছ 

মণপি। গৃহুন্ হি শুল্কং লোভেন স্যান্নরোশপত্যবিক্রয়ী । 
পেস পিসি হা সা 

৷ তথাচান্ুরাদীত্যাদিনা রাক্ষপপৈশাচগ্রহণমসঙ্গতমিতিভাবঃ | আঁঙ্রমাত্রে শুন্কং 
নেতবয়োরিত্যক্তার্থে প্রমাণমাহ যথোক্তমিতি ॥ ৬৯ ॥ 

শুক্সাহচর্ধ্যাদান্নরাদিিষু যদবদ্ধুদতাদিধনং দেব ভ্রাতৃগামীতি যৎ কৈশ্চিছুক্তং 
॥ তদপি দৃষয়তি অতইতি। রাক্ষসাদাবিত্যার্দিনা ঠশাঁচপবিগ্রহঃ তথাচ তয়োঃ 

শুক্কাভাঁবাৎ তৎসাহ্চূর্য্যেশ তছ্ভয়সবদ্ধিধনন্ত ভ্রাতৃগামিত্বাভিধানমসঙ্গত্যা হেয়- 

মিত্যর্থ। অথাঁদিপদমপহায় আন্বএবেতি বক্তব্যমিত্যতমাহ" তথেতি। উপ- 

লক্ষণমিতি। কন্তাদাতৃমাত্রোপলক্ষণমিত্যর্থঃ ৷ শুক্কসাহচর্যযাদিতি যহৃক্তং তস্ত 

রাক্ষসাদাবাদিপদগ্রাহে শুক্কাভাবদোষেণ হেয়তোক্তা অধুনা পুনরাহ্থরমাত্রীয়ং 
বন্ধুদত্তাদিধনং শুক্বসাঁহচর্ধ্যাৎ ভ্রাতৃগামীতি মতং নিরম্ততি অতইতি। যতঃ শুক্কং 

ও যুদ্ধ করিয়া কন্যা হরণ পূর্বক বিবাহের নাম রাক্ষস বিবাহ, এবং কন্ার 
নিদ্রাদি অবস্থায় দুষণ পূর্বক বিবাহের নাম পৈশীচ বিবাহ, ইহা সকল বিবাঁ- 
হের মধে! অতি নিকৃষ্ট ॥ ৬৯ ॥ 

উক্ত প্রকারে রাক্ষসাদি বিবাহস্থলে শুন্ধদান না থাকায় শুক্কের সাহচর্য 

প্রযুক্ত আন্ুরাদি বিবাহ স্থলেই যে ধন বন্ধুকর্তৃক দত্ত হয় কেবল সেই ধন 
ড্রাতার প্রাপ্য এই যে কাহারো মত আছে তাহাও হেয়। আরো! আন্তুর 
বিবাহে যে কন্তার পণ প্রদত্ত হয় তাহা আদৌ স্বীধন হুইতে পারে না। 

মস 

মা... ০০০৬০০০০০ 
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পিতেত্যুপলক্ষণং তেন ভ্রাত্রাদিরপি ধনং গৃঙ্ুন শুল্কগ্রাহী 

তেন পিত্রাদি্হীতমেব পরং শুন্কং ভবতীত্যুক্তং। অতে! 
যছুত্তং আম্থরএব শুন্করূপস্ত্রীধনসম্ভবাঁৎ তদেকবাক্যোপাত্ব- 
যোর্বন্ধুদত্তাম্বাঁধেয়য়োরপ্যান্থরবিবাহগোচরয়োরেব ভ্্রাতুর 

ধিকার ইতিনিরস্তং কিস্তক্তশুক্করূপত্ত্রীধনস্য সর্ববিবাহেম্বেব 
সম্ভবাৎ সর্ববত্রৈব ভ্রাত্রধিকাঁরো বাঁক্যাৎ বিশেষানবগমাৎ। 
তথা গৌঁতষবচনমপি কাঁত্যায়নবচনসমানার্ধং। যথ! ভগিনী- 
শুন্কং সোদর্ধ্যাণামুর্ধং মাতুঃ পিতুশ্চ পূর্ববং চৈকে। অস্যার্ঘঃ 

কন্তাদাতুরেব ন কন্ঠায়া! অত ইত্যর্থঃ॥ কিন্তৃক্তেতি। গৃহোপস্কর ইত্যাদিনা 
ষদানেতুমিত্যাদিনা চোক্তেত্যর্থঃ এযু শুন্কপরিভাষার়া অপ্যেতদেব প্রয়োজনং 

প্রয়োজনাস্তরন্তাদৃষ্টত্বাৎ ইত্যপি €নধ্যিং। বাক্যাদিতি। সামান্তএব বন্ধুদত্- 
মিত্যাদিবাক্যাদিত্যর্থঃ। বিশেষাশ্রবগাৎ আগ্ুরারদিবিশেষাশ্রবণাৎ। কাত্যাক্সন- 

সমানার্থমিতি। পিতৃভ্যাঞ্চেব যদ্দতমিত্যাদদিকাত্যায়নসমানার্থমিত্যর্থঃ। গৌতম- 

বচনমাহ ভগিনীশুক্কমিতি। অত্র গুন্ধপদেন পারিতািকগুববন্তৈব গ্রহণং শাস্্ীয়- 

কারণ পিত্রাদি কর্তৃক গৃহীত পণেরই শুন্বত্ব কীর্তন আছে। যথা মনু, জ্ঞান- 
বান্ পিতা কন্ার কিছুমাত্র শুক্ক গ্রহণ করিবেন না। যদি লোভ হেতুক 

শুক্ক গ্রহণ করেন তবে মনুষ্য অপত্যবিক্রয়ী হয় অর্থাৎ বিবাহস্থলে পুত্র এবং 

| ক্ষন্তার পণ লইলে অপত্য বিক্রয় জন্য উপপাতকী হয়। এই বচনে পিতা 
এই কথা উপলক্ষণ মাঝ, অতএব ত্রাতু প্রভৃতি আত্মীন্বেরাও পণ লইলে শুন্ধ- 
গ্রাহী হয় এইরূপ স্থির হইল। এতাবত| এই যে একটি মত আছে যে 

আস্থর বিবাহেই গুক্বরপ স্ত্রীধন ঘটে তাহার সহ্তি একটি ব্চনেতে লিখিত 

বন্ধদ্ত ও অন্বাধের এই হুই প্রকার ধনে যে ত্রাতার অধিকার লিগ্দিত আছে 
তাহ। কেবল আন্থর বিবাহ্ স্থলেই মন্তব্য এই মত খণ্ডিত হুইল 1 বস্ততঃ মৎ 

প্রদর্শিত দ্বিবিধ গুকরূপ স্ত্রীধন সর্ববিবাছে বিবাহিতা স্ত্রীর লত্ভব প্রযুক্ত সর্ধ- 
পা. 

ঙ 
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প্রথমং সোদর্ধ্যাণাং তেষাং পুনরভাবে মাতুঃ তদভাঁবে পিতুঃ 
পূর্ববঞ্চেকইতি পরমতং ॥ ৭০ ॥ 

অতঃ প্রথমং সোদকতাং তদভাঁবে মাতৃঃ মাতুরভাঁবে 

পিতৃঃ এযাঁং পুনরভাবে তদ্ধনং ভর্ত,ঃ। যথা কাত্যায়নঃ । 

বন্ধুদততন্ত বন্ধ,শামভাঁবে ভর্তৃগাঁমি তৎ। বন্ধ,নামত বইভ্যনেন 
ভ্রাতুরভাব ইত্যপি সুচিতং ভ্রাতুরভাবে পিত্রোরধিকারাৎ 
দণ্ডাঁপুপন্যায়ৎ তৎসিদ্ধেঃ। ভর্তৃপর্ধ্যভ্তাভাম্ব পুনরিদ- 

পরিভাষায় অন্তরঙ্গত্বেন শীঘ্রে।পস্থিতিকত্বাৎ নতু মৃল্যবূপস্তেতি ভাঁবঃ। পরমত- ; 

মিতি। সোদরানস্তরং পিতুঃ তদনস্তরং মাঁতুরিতি পবমতমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ 

স্বমতমুপসংহরতি অতঃপ্রথমমিতি। তেষাং ভ্বাতৃমাতৃপিতৃণাং। বন্ধুদ্তং 

মাতাপিতৃদত্তং। ভ্রাতুবভাবইতি। ভ্রাতুর ভাষ্ঘ এব পিত্রেবধিকাঁবাঁৎ তয়োর'ভাবে 

তত্রধিকাবে প্রতিপাঁদিতে ভ্রাত্রভাবে তদধিকাঁবন্ত দণ্ডাপুপন্তায়সিদ্ধত্বাদিতি 
ভাবঃ। ওরসপদেনেতি। বিশেষণীভূতলিঙ্গপবিত্য/গেন কন্াপুক্রয়োদ্ব য়োবেৰ 
প্রকৃত্যর্থন্বাদিতি ভীঁবঃ। বিশেষণীভূতলিগপরিত্যাগে হেতুমাহ তয়োবিতি। 
তথাচ লিঙ্গসম্ত বিবক্ষণে পুত্রানন্ববকন্ভাধিকাববিধি বিবোধঃ স্তাদিতি ভাবঃ। 

এতচ্চ দগ্রিমাদেবপ্যুপলক্ষণং। সপত্বীপুত্রস্তেতি । তদ্তগিন্তা অপীতি বোধ্যং 
সপ সপ পসপাপপ পাপী শিপ পিপল পপ শিল্পী পা সপাসিশল ল শাশিপিনদি পপ শাপলা সস 

রই ভ্রাতার অগ্রে অধিকাঁব হইবে। উক্ত বচনে বিবাহগত কিছুমাত্র বিশে- 
ধের শ্রবণ নাই গৌতমবচন ও কাত্যায়নবচনেব সমানার্থ জাঁনিবে যথ! 
গৌতমবচন, ভগিনীব শুন্কধধন সহোদবগণের প্রাপ্য তাহাৰ পৰ মাতার 
তাহার পর পিতার প্রাপ্য, কেহ কেহ বলেন মাতাঁব পুর্বে পিতার অধিকাব 

অর্থাৎ সহোদয়ের পর পিতাব তাহার পর মাতার এইটি অন্তেব মত ॥ ** ॥ 
অতএব প্রথমে ভ্রাতাঁর অধিকাঁর তাহার অভাবে মাতাব অধিকার তাহার 

র পর পিতার অধিকাঁর হয় ইহাদের অভাবে পূর্বোক্ত ধন ভর্তীব প্রাপ্য হয়। 
| ষখ। কাত্যামন, বন্ধুত্ব ধন বন্ধুর অভাবে ভতৃগামি হয়। বন্ধুর অভাবে এই 
ূ 

ী 
৮৬ খও। আরা ভারি জি আসর এড সক জম শি চর 
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মুচ্যতে। যদাহ বৃহস্পতিঃ | মাতুঃ স্বস! মাতুলানী পিতৃব্যন্ত্রী ৰ 

পিতৃঘসা । শ্বশ্রাঃ পূর্ববজপত্বী চ মাতৃতুল্যাঁঃ প্রকীত্তিতাঃ। | 

যদাসামৌরসো ন স্যাৎ হতো দন এব বা। তৎ সুতো! বা. 

ধনং তাঁসাং স্বশরীয়াদ্যাঃ সমাপ্র যুঃ। ওরসপদেন পুক্রকন্যায়ো- 

| কপাদানং তয়োঃ সর্ববাপবাঁদকত্থাৎু শ্ুতপদেন চ সপত্বী- | 
পুজরস্য “সর্ববাসাঁমেকপত্ীনাঁমেক] চেৎ পুভিণী ভবেৎ। সর্বীস্তা 

স্তেন পুজেণ প্রাহ পুবতীর্নু” রিতিস্মৃতেঃ । নভুছতপদ-। ূ  

পুংস্বন্তাবিবক্ষিতত্বাৎ তন্ত। অপি স্বপুত্রহ্থারেণ রি ॥ 

সপত্ীপুর্রস্তাভাবে দৌহিত্রস্তাধিকাঁবিতেতাযুক্তমেতৎ দৌহিত্রস্তোপপি্টপ্রজান্বেন : 
শ্বভোগাভর্ৃপিগুদাতৃত্বেন চ প্রাগধিকারন্তৈবোচিতত্বাৎ বন্ধ্যাবিধবাছুহিতৃসত্বেংপি ূ 
প্রার্দৌহিত্রাধিকারস্তোক্ত্বাৎ অন্বৌরসপুত্রকন্যয়ৌধিতাবিশেষিতকন্তাপদাত্তদভাবে ৃ 
দৌহিতরস্তাধিকার ইতি স্বোক্তবিরোধাচ্চ। তন্মাৎ সপতীপুত্রবন্ধ্যাবিধবাদুহিতৃণাং 
গ্রাগেব যুক্ত দৌহি্রীধিকাৰ ইতি বোধ্যং অতএব তৎম্ত্টত্যত্রাপি পাঠক্রমে! 

ন গ্রাহঃ পোত্রশ্য বন্ধাদিছুহিতৃদপড়ীপুত্রদৌহিত্রেভ্যোহযৌতকধনে প্রাগধিকার- 
স্তোক্তত্বাৎ। ন চ দৌহিত্র এব বেত্যত্র এববাশব্াভাং জঘন্তত্বাবগমাৎ ূ 

বাচনিকএব সপত্ীপুত্রানস্তরং দৌহিত্রাধিকার ইতি বাঁচ্যং স্থুতপদস্ত টনি ূ 
শর ২৮৮ সস এপার ০ পা. এপ সপ আপ পাস সপ চে 

বলায় ভ্রাতার ও অভাব বুঝিতে হইবে । যেহেতু ভ্রাতার অভাবে বে মাতাপিতা় 
অধিকার কথিত হইয়াছে সুতরাং মাতাঁপিতার পূর্বে ভ্রাতার অধিকার দণ্ডা- 
পুপন্যায় সিদ্ধ। ভর্তৃপর্যস্তেব অভাবে ব্যবস্থা কবিতেছি যখ! বৃহস্পতি বচন 

মাসী, মামী, পিতৃব্যন্্রী অর্থাৎ খুড়ী ও জেঠাঈ, পিসী, শাশুড়ী ও জোঠব্রাডী- 
পদ্ধী, ইহার! মাতৃতুল্যা শাস্ত্রে কথিত হন। যদি ইঞাদেব ওরস, কিংব! হ্থুত 
অথব1 দৌহিত্র বাঁ তৎম্থৃত না থাকে তবে ভগিনীপুত্রপ্রভৃতির! স্ত্রীধন পায়। 
এই বচনে ওরস শবে পুজ্র ও কন্ঠ! বুঝাইবে যেহেতু তাহারা সর্বপ্রধান, 
(উপকার ধরিয়! দত্তকপুজরেরো স্ত্রীধনাধিকারি বুঝিতে হইবে এ বিধায় ওরস 
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স পপ সপ পা 

মৌরসবিশেষণং বৈয়র্্যাৎ। সপতীপুক্রসন্ভাবেইপি -্বআ্রীয়।- 
গ্যধিকাঁরাপত্রেশ্চ। ওরসপুভ্রকন্যয়োঃ সপতীপুত্রস্য চাভাবে 

দৌহিত্রস্যাধিকারিতা তৎম্থৃতইতি তচ্ছব্দেন স্বপুত্রসপত্বীপু- 
জয়োরুপাদানং তেন তৎপুভ্রয়োরধিকারেো ন তু দৌহিত্রপুত্র- 

ৃ স্যাপি তস্য পিগুদাঁনে বহির্ভাবাঁৎ ॥ ৭১ ॥ 

তদেষাঁং পুভ্রাদীনাঁং ভ্রাত্রাদিতর্তৃপর্ধ্স্তানাঞ্চাভাবে সৎ- 
০৮, পর এ ৯৯ পপ» গা হক 

] 

| 

ৃ পরত্যয়্াশেবং স্তাৎ সৈব ত্বসিদ্ধা প্রমাণাভাবাঁৎ। নম্বেবং সপত্বীপুত্রসত্বেহপি 

ভগিনীপুত্রস্তাধিকারঃ স্তাদিতি চেৎ এতন্মধ্যে পিত্রাহ্যপাদানাভাবাৎ তৎসত্বেৎপি 

তি কিন্নু স্তাৎ অথ ভর্তৃপিতৃত্রাত্রধিকারানস্তরং সংহিতায়াং লিখনাৎ তেষামভাব- 
এবৈষামধিকার ইতি চে তহি পুত্রান্ঘনস্তরস্তাপি সুতরাং প্রাপ্তেরনর্থকমেবৌর- 
সাছ্যপাদানং ত্মাদৌরসা'দিপদং পূর্বাপূর্বারিকাবিমাত্রোপলক্ষণং তেষামধিকার 
ক্রমস্ত বচনাস্তরেণৈব প্রান্তে স্তাংস্চানৃস্থ তেষামনত্তরং ভগিনীপুত্রাদীনামধিকার- 
মাত্রবোধকং বৃহম্পতিবচনমিতি রহস্যং ॥ ৭১ ॥ 

ভর্তৃপর্ধ্যস্তাভাখ্চে ইত্যাদিনোক্তমুপসংহরতি তদেষাঁমিতি। দৌহিত্রাস্তশৃঙ্খলাক়্াং 
তি 

শবে দত্তকাদিপুভ্রেরো উপলক্ষণ জানিবে)। আর ম্ৃতশবে সপতীপুত্র 
.। বুঝাইবে তাহাতে একের বৃত্ত্ীর মধ্যে যদি এক স্ত্রী পুত্রবতী হয় তাহা হইলে 

| তাহারা সকলে সেই পুত্রদ্বারা৷ পুত্রবততী হয়। মনু বলেন এই স্থৃতি প্রমাণ 
। নতুবা স্থতপদটি ওরসের বিশেষণ দিলে ব্যর্থ হয় ও সপত্বীপুক্ম থাকিতেও 
' ভগিনীপুত্রাদির অধিকার হইয়া উঠে। ওরসপুত্র কন্তা ও সপত্বীপুত্রের অভাবে 

৷ দৌহিত্রের অধিকার জানিবে। তৎস্থত এই শবের অর্থ তাহার সত অর্থাৎ 
ূ নিজপুত্র ও সপত্বীপুত্রের পুত্র অর্থাৎ আপনার পৌব্র ও সপত্ীপৌত্র বোধিত 

হইল, দৌহিত্রের পুত্র এরূপ অর্থ কর্তব্য নহে, দৌহিত্রপুত্র পিওদান 

বহিভু তত্ব প্রযুক্ত ধনাধিকারের বহিভূ্তি হ্য়॥ ৭১॥ 

অতএব পুন্রপ্রসৃতি ছুহিত্ পর্যন্ত সম্তানাভাবে এবং অতীবনামিকানে 

০০ আপ পা পাথরের কির হ্যা ৩ ০০. এগার রত 
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স্বপি খশুরভ্রাতৃশ্বশুরাদিযু সপিগ্ডেযু ভগিনীপুভ্রাদীনামধিকা- 
অনন্যগতে বঁচনাঁৎ স্ত্রীণাং মাতৃতুল্যত্বপ্রতিপাদনেনা- 

মীষাং  পুভ্রতুল্যত্বজ্ঞাপনেন পিগুদাতৃত্বসুচনস্য দাঁয়প্রকরণে 
ধনাধিকারজ্ঞাপনৈকপ্রয়ৌজনকত্বাৎ ৷ তত্র স্বত্রীয়াগ্তাইতি 
বচনাৎ ভগিনীস্থতত্বভর্তৃভাঁগিনেয়দেবরপুজভ্রাতৃশ্বশুরপুজ্রত্রাত- 
স্বতজামাতৃদেবরাঁণ।ং পুর্ববপুক্বস্যাভাবে পরপরস্যাধিকারে ৷ 

দেবরস্যৈব হ্বর্বশেষেইধিকারাপঢ র্মহাজনবিরোধইতি বস্তবল- 
মালম্থ্য বচনং বর্যতে ॥ ৭২॥ 

তত্র মনুনা ত্রয়াণামুদকং কাধ্যং ত্রিষু পিণুঃ ্রবর্ততেইতি 
শপ এপ পা পপ | পপ পপ বাপ্পা পবা ০ পপ পপ পা 

বশ্ুবভ্রাতৃশ্বশুবদেরগণনাঁৎ তেষু সংস্ ইতুাত্তং। বস্তবলমিতি | উলফারয 
রূপং বস্তবলমিত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥ ৪? 

স্তবস্তবলম্ত ধনহবণপ্রবোজকত্তে মাননাহ, আফ়াণামিতি | অপিক্রিয়তে 

অধিকারী ভবতি। নন্ু স্বত্রীয়ঃ পিত্রাদিত্রয়পিণড দাতা তত্ব ভাগিন্যশ্চ 
শপ পা শপ সপ ররর ০ (০৭ পর ১৯ ০ পপ ++, 

ভ্রাতৃপ্রস্থতি ভর্তপর্য্যন্তেব অভাবে শ্বশুব ভাতশ্বস্তবাদি সপিগ্ড বিদ্কমানেও 

7 অধিকাৰ অনম্থগত্যা বাচনিক বলিতে হইবে। মাসী প্রভৃ- 
(তির মাতৃতৃলাত্ব কথনে ভগিনীপুত্রাদিব পু্রভুলাত্ব জ্ঞপিত হওয়াতে পিগু- 

দাতৃত্ব স্ুচিত হইল, দায়ভাগ গ্রকরণে পিগুদাতত্বশ্থচনের প্রয়োজন কেবল 

ধনাধিকাঁর জ্ঞাপন বিধাঁধ স্বত্রীয়দাঃ এই বচনঞ্খাণে ভগিনীপুত্র, ভত্তুতাগি- 

নেয়, দেববপুত্র, ভাশুরপুত্র, ভ্রারপুত্র, জামাতা ও দেবর ইহাদের মধ্যে পুর্ব 

| পুর্বেব অভাবে পব পরেব অধিকার পাঠ ক্রমানুসারে ব্যবস্থপিত কৰিলে দ্বেব- 
ূ বেবই সর্বশেষে অধিকাঁর ঘটে । তাহা মঙ্গাজন ব্যবহাব বিরুদ্ধ বিধাঁৰ উপকার* 

কত্ধ রূপ বস্তুবল অবলম্ঘনপূর্ব্ষক পুর্বরে্তবচনেৰ ক্রেম বর্ণনা কবি ॥ ৭২ ॥ 

যথা মন্ুব্চন, তিনপুরুষেব জলদান কর কর্তব্য ও তিন পুরুষপধ্যন্ত 

পিওদান প্রবৃত্ত হয়। উহা! দান্গভাগপ্রকরণে কথন হেতু তথা যাঁজ্ঞবন্ধ্যবচন, 

পারাপার এর ০৮০৮, সা ১ সর আসন জপ অর. পথ সক, ও ঞ্ 
শপ চে ০ স্প্প্স্্শী 



দায়ভাগঃ । ১৪৯ 

দায়ভাগপ্রকরণে কীর্তনাৎ যাজ্ববন্ধ্যেনাপি পিগুদোহংশহর- 
শ্চৈষামিতি পিগুদানেনাধিকারদর্শনাৎ পুক্রস্যাপি সাতিশয়- 

মাতুলোভাগিনেয়স্য স্বঅীয়ৌয়াতুলস্য চ। শ্বশুরস্য গুরো- 

শ্চৈব সখ্যন্াতামহস্য চ। এতেষাঁং চৈব ভার্য্যাভ্যঃ শ্বনুর্াতুঃ 
পিতৃস্তথা । শ্রাদ্ধদানস্ত কর্তব্যমিতি বেদবিদাং স্থিতিরিতি 

রদ্ধশাতাঁতিপবচনাৎ অমীষাঁং পিগুদত্ব প্রতিগ্জদনাৎ অয়ং 

পিগুদানবিশেষাদধিকাঁরক্রমঃ | তত্র প্রথমং দেবরঃ তৎুপিগু- 
708071730987187188 সপিশুত্বাচ্চ 

পিগুদীনেন নরকত্রাণকারণতয়। মুখ্যভাবেনাধিকারাবগতেঃ 

৯ পাপা ০৯৮ এর রর সস» লস ২ স্পা এ পা আল 

] গুবাদিত্রয়পিওদাতা তৎ ধাচ তুলি গুদাহত্বে কথং ভভ্ভাগিনেয়্ত স্বত্রীয়বাধ্যতা 
: ইত্যতআহ পুভ্রাদিতি। পুক্রত্ব তিদেশেন দেয় গুতদাতৃতবন চ ম্বত্রীয়স্ত 
| ৮ পা পপ ৯ ২৮ পপ পপ রা ৯ রা ++ এ 

ইহাদের পিওদাতাও ধনভাগী হইবে, ইহাতে পিগুদানদ্বাবা ধনাধিকাব দ্রশিত 

হওয়াতে পুত্রেরও "সাতিশয় পিগওদান নিবন্ধন নবকত্রাণের কারণাঁতী প্রযুক্ত 

প্রধানরূপে অধিকার বোধিত হওয়াতে এবং মাতুল ভাগিনেয়ের ভাগিনের 

| মাতুলের ও শ্বশুরেব, গুকর, সথার, মাতামহের, এবং ইহাদের ভার্ধ্যাগণের 
ও মাতৃঘ্পার ও পিতৃতসার শ্রাদ্ধ দান কবিবে এইটি বেদজ্ঞগণের ব্যবস্থা, 

এই বুদ্ধশাঙতাতপবচনান্থদারে উহাদের পিগুদাতৃত্ব প্রতিপাদন হওয়ায় পিওঁদানের 

। বিশেষ ধখিযা এই অধিকাব ক্রম লিখিতেছি তন্মধ্যে প্রথমে দেবর, তাহাব 

পিও, তাহার ভর্তি, তাহার ভর্তার দাতব্য পূর্বপুরুষত্রয়ের পিওদাতৃত্ব 
ও সপিওত্বপ্রযুক্ত ভ্রাভৃজায়ার ধনে অধিকারী হয়। দেবরের অভাবে ভাশুর- 

পুত্র ও দেবরপুত্র, তৎপিও তত্তর্ূপিণ্ড তত্তর্তুদেয় পূর্ব্বপুরুষঘয়ের পিওদাতৃত্ব 

ও সপিগুত্বপ্রযুক্ত উভয়ে পিতৃষ্যের স্ত্রীর ধনে অধিকারী হয়, তাহাদের অভাবে 

অসপিগ্ড হইলেও ভগিনীপুত্র, তংপিও, তৎপুত্রদেয় তৎপিত্রাদিত্রয়ের পিগু- 

দীতৃত্বপ্রযুক্ত মাতৃঘসার ধনে অধিকারী হয়। তাহার অভাবে ভর্ভার ভাগিনের, 

চি 

পাস 



৫. হ্ 
্ পাপা গব্যামা পর [তা 
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তদ্ধনেহধিক্রিয়তে । তদভাবে 2 রা 3 তঃ 

তৎপিগুতন্তর্তৃপিগুতন্তর্তৃদেয়পূর্ববপুরুষদয়পিগুদাতৃত্বাৎ সপিগ- | 
্বাচ্চ পিতৃব্যন্ত্রীধনেইধিকারী। তদভারে ত্বসপিণ্ডোইপি ূ 

ভগিনীপুক্রঃহ তৎপিগুতৎপুভ্রদের়তৎপিত্রাদিপিগুত্রয়দানাৎ ূ 

মাতৃম্বত্বধনেহধিকারী । তদভাবে স্বভর্তৃভাগিনেয়ঃ পুভ্রাৎ 
ভর্ত তু বর্বলত্বাৎ তৎস্থানপাতিনোরপি তখৈব বলাবলম্ 7 ূ 

ত্বাৎ তত্তর্তু ছেযপূর্ববপুরুষত্রয়পিগুদানাৎ তৎপিগুদানাৎ তন্তর্ত | 

পিগুদানাচ্চ মাতুলানীধনেহধিকারী । তদভাবে ভ্রাতৃন্থতঃ তত র 
পিতৃপিতামহয়োস্তস্যাশ্চ পিগুদানাঁৎ পিতৃম্বস্থধনেহধিকারী । ৰ 
তস্যাপ্যভাবে শ্বশুরয়োঃ পিগুদানাঁৎ জামাতা শ্বশ্রধনেহধিকা- | 

পুত্রস্থানপাতিতা ভর্ভৃদেয়পিগুত্রয়দাতত্েন ভর্তৃভাগিনেয়ন্ত ভর্তৃস্থানপাতিতেত্যর্থ;ঃ। 

তথাচ স্তায়বলেনৈব ভর্তৃভাগিনেয়স্ত স্বত্রীয়বাধ্যতেতি ভাবঃ ॥ *৩ ॥ 

তৎগিগ তন্তর্ুপিও তন্তর্তূদেয় পূর্ববপুরুষত্রয়ের পিগদাতৃষ্প্রযুক্ত মাতুলানীর | 

ধনে অধিকারী হয়, যদি বল ভগিনীপুত্র যেমন পিত্রাদিত্রয়ের পিগুদান করে 
তেমনি ভর্তৃ ভাগিনেয় ও শ্বপুরাদিত্রপ্পের পিওদান করে তবে কেন ভত্ৃভাগি- | 
নেয়ের পূর্বে নিজভগিনীপুত্রের অধিকার হয়, ইহার উত্তর এই যে ভগিনী | 
পুত্রের পুত্রত্বাতিদেশ ও পুত্রদেযর পিগুত্রয়দাতৃত্বপ্রযুক্তপুত্রস্থানপাতিতা ও 

ভত্ভাগিনেয়ের,  ভর্ভৃদেয়পিগুত্রয়দাতৃত্বপ্রযুক্ত র্তৃ্থানপাতিতা হয়। 
হৃতরাং পুত্রাপেক্ষা ভর্তীর যখন ধনাধিকারবিষয়ে দুর্ধবলত্ব আছে তখন পুত্র- 
স্থানপাতী ও ভর্তৃস্বানপারতী বলিয়া উহাদের বলাবল চিস্তা করা স্তাষ্যই 

বুধিতে হুইবে। ভর্তৃভাগিনেয়ের অভাবে ত্রাতৃপুত্র, পিসীর ও তাহার পিতৃ- 

৷ পিতাহের পিগুদাতৃত প্রযুক্ত পিতৃঘসার ধনে অধিকারী হয়। তাহার অভাবে 
| শ্বশুর শীশুড়ীর পিগদাতৃত্ব প্রযুক্ত জামাতা শীশুড়ীর ধনে অধিকারী হয়। 
 গ্রইরপ ক্রমই গ্রাহ হইৰে তবে যে স্বত্রীয়াদ্যাঃ এই বচন তাহা যথার্থক্রম জ্ঞাপক 

লি 
মা -স্্া 

শপ এ 
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পপ পপ, ০০০ পাপা পপ জা সপ. পে : সপ পপ | আপস 

রীতি অয়ং ক্রমোগ্রান্থঃ স্বত্রীয়াগ্ভ! ইতি তু ন ক্রমার্থং কির 

কারিমাত্রজ্ঞাপনার্থপরং | ষঞ্ীং পুনরেতেষামভাবে শ্বশুরভ্রাতৃ- 

শ্বশুরাদেঃ সপিশুীনন্তর্ধকৃতে। ধনাধিকারো বোদ্ধব্যঃ ॥ ৭৩॥ 
ন চ সপিগাঁভাবে সতীদং বচনমিতি বাচ্যং অস্টামধিকারি- 

শৃঙ্খলায়াং দেবরদেবরস্বতয়োঃ ভ্রাতৃশ্বশুরম্থতস্য চাধিকারজ্ঞাঁপ- 
নাৎ আলমতরশ্বশুরাদেঃ পরিত্যাগাৎ অতোবচনার্ধাপরি- 

তা সাজ 

বচনার্থাপবিজ্ঞানেতি | উক্তমন্যাজ্ঞবহযবচনযোস্তা যা াপরিজ্ঞানকত 

ইত্যর্থঃ। ব্যবহারঃ স্বতরীয়াদ্যাইতিপাঠক্রমেণাধিকারব্যবহাবঃ। গ্রমীণপরতন্তৈঃ 
প্রমাণৈকসাপেক্ষেঃ। অতন্ত্রং অগ্রয়োজকং অপ্রমাণমিতিয।বৎ। অত্রায়ং স্ত্রী- 
ধনাধিকারক্রমনির্ণয়ঃ। তত্র কন্ঠাধনে প্রথমং সোদরত্রাতুস্তদ'ভাবে মাতুস্তদভাবে 
পিতুরধিকারঃ, বরদত্তাতিরিক্তবাগ্দত্তাধনেঘেবং বরদতধনে তু বরস্তাধিকারইতি। 
ূ উড়ায়া যৌতকধনে প্রথমং কুমারী তদভাবে বাগ্দত্তাহধিকারিণী এতয়োবভাবে 

৮৫4 পুত্রবতীসম্ভাবিতপুত্রয়ে। যুগিপদধিকারঃ । একন্তা অভাবেইপরায়াঃ 

। এতয়োরতাবে বন্ধ্ুবিধবয়োস্তল্যাধিকারঃ একাভাবে চাপরায়াঃ ততঃ পুক্র- 

| পৌহিত্রপৌন্র প্রপৌত্রসপড়ীপুত্রপৌন্রপ্রপৌত্রাণাং ক্রমেণাধিকারঃ গ্রন্থকন্মতে তু 
ৃ সপতীপুক্রানস্তবং দৌহিত্রস্তাধিকার ইতিবিশেষঃ। ততে৷ ব্রাঙ্মা্দিবিবাহপঞ্চক- 

সময়লব্বযৌতকধনে ভর্তা ভ্রাতা মাতা পিতা চেতি ক্রমঃ আম্রারদিবিবাহত্য়সময়- 
1 ল্ধযৌতকধনে মাতা৷ পিত। ভ্রীতা ভর্তা চেতিক্রমঃ ততোদেবরঃ ততোদেবরপুত্র- 
[ভরতৃষবগুরপুত্ ততোভগিনীপুত্রঃ ততোভর্তুভাগিনেয়ঃ ততোত্রাতৃপুত্রঃ ততো- 
| জামাতা৷ ততঃ শ্বশুরঃ ততোত্রাতৃশ্বশুরঃ ততমানস্তর্যাক্রমেণ সপিগ্ডাঃ ততঃ সরুল্যাঃ 
চিঠি 

| নহে। পরস্ত অধিকারিমান্রজ্ঞাপক। পূর্বোক্ত ছয় জনের অতাবে শ্বশুর ও 
ভাশ্ুর ইত্যাদির সাপিগাতারতম্য ধরিয়া ধনাধিকার ক্রম বুঝিবে ॥ ৭৩ ॥ 

হ্দি বল সমস্তসপিণ্ডের অভাবে এই বুহস্পতি বুচন অধিকারি জ্ঞাপক, 

তাহা বলিতে পার না। যেহেতু উল্ত অধিকারি শৃঙ্খলাতে দেবর, দেবরপুত্র, 

1 ও ভাগুরপুজের অধিকার জ্ঞাপিত হইয়াছে আর 'অতিনিকটবর্তী খ্বগুরাঁদির 

রিনি িিরিরিউিিিডিরিরারিরিিনারর টিনার 
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জ্ঞানকৃতো ব্যবহাঁরঃ প্রমাণপরতন্ত্রৈরতন্ত্রী রর্ভব্ঃ | ইত্যতি- 
গহনমুক্তমপ্রজঃক্ত্রীধনং ॥ ৭৪ ॥ 

সম্প্রতি বিভাঁগানধিকারিণঃ কথ্যন্তে তৎপধুদীসেনাধি- 
কারিজ্ঞীপনার্থং। তত্রাপন্তম্বঃ। সর্বের্ব হি ধর্ম্মযুক্তা ভাঁগিনে 

দ্রব্যমর্হত্তি যস্তধর্মেণ দ্রব্যাণি প্রতিপাদয়তি জ্োষ্ঠোইপি সম- 
শিস রা রর রর রস ১ পা 

ততঃ সমানোদকা ইতি । যৌতকাতিরিক্তেপি পিতৃদত্তে প্রথমং কুমারী ততঃ 

পুত্রঃ ততঃ পুত্রষ্ক্ীসম্তাবিতপুত্রে ততঃ পৌত্রদৌহিত্রপ্রপৌত্রসপত্রী পুত্রপৌত্র- 
প্রপৌত্রাঃ ততো বন্ধ্যা বিধবা! চ যুগপদপিকারিণ্যোৌ ততোত্রান্গা দিক্রত্মণৈব 
পূর্বববৎ ক্রমঃ। পিতৃদত্তাতিরিক্তে অযৌতকধনে তু পুত্রকুমার্যোযু'গপদধিকারঃ 
তয়োরভাবে পুত্রবতীসম্তাবিতপুভ্রয়োঃ ততঃ পৌন্রদৌ হিব্রপ্রপৌত্রসপত্ীপুত্রপৌন্র- 
প্রপৌত্রাঃ ক্রমেণাধিকাঁবিণঃ ততো! বন্ধ্যা বিধবা চ যুগপদধিকারিণেযী ততঃ 

পুর্ববৎ ব্রাহ্মাদিক্রম ইতি &৭৪ ॥ * 
অথ দায়ভাগোনিরূপণীয় ইতিপ্রতিজ্ঞাযাঁং অনবিকাবিনিরূপণং অপ্রস্ততমত 

আহ তৎ পযুদাসেনেতি। তথাচ তত্তিন্লাধিকারিকতয়! দায়ভাগনিরূপণে তদপি 
প্রক্ৃতমেবেতি * ভাবঃ। জ্োষ্ঠোংপীতি। গ্রতিপাদয়তীত্যনৈনান্য়ঃ । বালেন 

তন্নায়া নিবন্ধকারেণেত্ার্থঃ। ভিনম্লোদকীরুতইতি । পাতিতাদিদোষেণ যেন 
সহৈকমুদকং ন গীয়তে ব্যবহারানর্থ ইতি যাবৎ । উত্তমর্ণাধমর্ণেত্যইতি | ধর্ম 

পপ সস পপ সস সস সস 

পবিত্যাগ দৃষ্ট হইতেছে অতএব উক্ত মনু ও যাঁজ্ঞবন্ধ্যবচনের তাৎপর্য না | 
বুঝিয় যে স্বতীয়াদ্যা এই বচনের অনুসারে অধিকার বাবস্থা কবিয়াছেন তাহা 
ৰ প্রমাণ সাপেক্ষ পপ্ডিতগণের প্রমাণী কর্তব্য নহে ॥ ৭৪ ॥ 

ইতি অতিছুরূহ অপ্রজস্ত্রীধনাধিকাব সম্পূর্ণ । 
নসনন্তর স্্রীধনাধিকারের ক্রম সংক্ষেপ করিয়া লিখিতেছি যথা আতর 

| কন্তার ধনে প্রথমে তার অধিকার, ভ্রাতা অভাবে মাতার অধিকার, 
মাতার অভাবে পিতার অধিকার হইবে। বরাদত্তাতিরিক্ত বান্দন্তার ধনেও 
এরূপ অর্থাৎ গ্রে ভ্রাতার তারপর মাতার তারপর পিতাঁর অধিকার হয়, 

_______ পট 
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ভাগং কুববাঁতেতি। ইদং বাঁলেনাকুলীরৃত্য পঠিতং যস্ত ধরণ 
দ্রব্যাণি প্রতিপাঁদয়তি জ্যেষ্ঠস্তং পিভৃসমভাগং কুব্বাতেতি তদ- 
নাকরং। তথা অপপাত্রিতস্য রিক্থপিণ্ডোদকানি নিবর্ভস্তে | 
অপপাত্রিতো ভিন্নোদকীকৃতঃ । তথা বৃহস্পতিঃ ।' সবর্ণাজোহ- 
প্যগুণবান্ারহঃ স্যাঁৎ পৈতৃকে ধনে । তৎপিগুদাঃ শ্রোত্রিয়। 

যে তেষাঁং তদভিধীয়তে । উত্তমর্ণাধমর্ণেভ্যঃ পিতরং ভ্রায়তে 
ৃতঃ।, অতন্তদিপরীতেন নান্তি তেন প্রয়োজক্সং । তয়া গবা 

পরোহয়ং নির্দেশঃ। উত্তমানাং দেবধিপিতৃণাঁং অধমাঁনাং কীটাদীনাং খণং অবস্তা- 

পাকরণীয়ত্েন খণতুল্যং তেভ্যইত্যর্থঃ। বহুবচনস্ত ব্যক্তি ভেদাৎ অসংস্কতোহন্ুপ- 
০০ পপ জাপা স্পেস স্স্িসীাকল শি পাস স্পা স্স্পাস্স্স্্াস্সাীসিস্লী্পিশিিস শাশীপীিীশাক্পি 

কিন্তু বরদত্ত ধন ব্যয় বাদে বরই লইবেখ আর বিবহিতা স্ত্রীব যৌতক ধনে 
প্রথম অদত্ত! কণ্ঠা অধিকাঁবিণী, তারপর বাগ্দত্া অধিকারিণী, তাবপর বিবা- 

হিতা তনয়ার মধ্যে পুভ্রবতী ও সম্ভাঁবিতপুত্রা উভয়ের সমান অধিকার, এক 
থাকিলে একের অধিকার তাহার পর বন্ধ্যা ও বিধবা কন্ঠা উভয়ের তুল্যাধি- 

কার তন্মধ্যে এক থাকিলে একের অধিকার হয়। এইরূপ সর্ধপ্রকাব কন্তার 

অভাবে মাতার যৌতকধনে পুত্র অধিকারী হয় তারপর সপত্ীপুত্র, তারপর 
' [*দৌহিত্র, তারপব পৌন্র, তারপর গ্রাপৌত্র, তারপর সপরীপুত্র, তারপর 

সপত্বীগ্রপৌত্র উহাবা ক্রমে অধিকারী হয়। ( টীকাকারমতে নিজগ্রপৌত্রের 
পর সপত্বীপুত্রের অধিকার এইমাত্র বিশেষ) এইরূপ সপত্ধী প্রপৌত্রপর্য্যস্ত 
সম্তানের অভাবে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ধ্, প্রাজাপত্য এই পঞ্চ বিবাহ সময় 
লব্ধ যৌতকধনে প্রথম ভর্তা, তারপর ভ্রাতা, তারপর মাতা, তারপর পিতা অধি- 
কারী হয়েন, আর আন্ুর, রাক্ষস, পৈশাচ, শ্রই তিন বিবাহ সময় লন্ধ মৌতিক- 
ধনে প্রথমে মাতা তারপর পিত৷ তারপর স্রাতা তাঁরপর তর্ভা অধিকারী হন, 

তাহার পর দেবর অধিকারী তারপব দেবরপুত্র ও ভাশুরপুত্র এই উভয়ে তুল্যা- 
ধিকারী, তারপর ভগিনীপুভ্র তারপর ভর্ভীর*ভাগিনেয় তারপর ভ্রাতৃপুঙজ, তাঁর- 

1 
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কিং ক্রিয়তে যা ন ধেনুর্ন গর্ভিণী। কোহর্থঃ পুত্রেণ জাতেন 
যে! ন বিদ্বান ন ধার্মিকঃ। শীস্তশোর্য্যার্থরহিতস্তপোবিজ্ঞান 
বর্জিজিতং। আঁচারহীনঃ পুজ্রস্ত মুত্রোচ্চারসমস্ত স+;। আপ 

স্তব্বস্যায়মর্থঃ পিত্রাদেরৌর্ধদেহিকস্য কর্ন্মণো “হসংক্কতঃ স্বতঃ 

নীতঃ। মহাফলশ্রুতেরিতানস্তবং মহানিষ্টনিবাঁরণশ্রুতেশ্চেত্যপি বোধ্যং তেনোস্ত- 

পুর্নামনরকত্রাণস্ত সর্বপুত্রকর্তৃকত্বাভাবেহপি ন ক্ষতিঃ। বিকর্মস্থাঃ ওর্ঘদেহিকস্ত 

পর জামাতা তারপর শ্বশুর তারপর ভাশুর তারপর নৈকট্যান্ুসারে সপিগ, 

তারপর সকুল্য, তাহার পর সমানোদক নৈকট্যক্রমে অধিকারী হয়। 

এবং পিতৃদত্ত স্ত্রীধন অযৌতক হইলেও তাহাতে প্রথমে কুমারী অধিকা, 
রিণী ভারপব পুর অধিকারী তারপর গুক্রবতী ও সম্ভাবিত্তপুত্রা তুল্যাধিকা- 

রিণী তারপর পৌন্র তারপর অপর্ীপুত্র তারপর দৌহিত্র তারপর প্রপৌন্র, 
তারপর সপত্ীপৌত্র তারপর সপত্বীপ্রপৌত্র (টাকাকার মতে নিজ প্রপৌ- 
ত্রের পর সপত্রীপুত্র অধিকারী এইটি বিশেষ জানিবে ). তারপর বন্ধ্যা ও 
বিধব! তুল্যাধিকারিণী তারপর পূর্বোক্ত যৌতকধনের "ন্যায় ব্রাহ্মাদি পঞ্চ 
বিবাহের পূর্বেই হউক বা পরেই হউক পিতৃদত্ধনে ভর্তা, ভ্রাতা, মাতা ও 
পিতা ক্রমে অধিকারী হয়েন। 

আর আম্থরাদি তিনবিবাহের পূর্বেই হউক বা! পরেই হউক পিতৃদত্ত | 
স্্রীধনে মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও ভর্তা ক্রমেতে অধিকারী হন তাহার পর পূর্ববৎ 

দেবরাপির অধিকার হয়। 

আর পিতৃদত্বাতিরিস্ত অযৌতকধনে অর্থাৎ কি বন্ধুদত্ত কি শু কি অদ্বা- 
ধেয় কি পুত্রদত্ত কি বিৰাহুসময়ের পূর্ববলন্ধ কি বিবাহোত্তর নিঃসম্পকীঁয়- 
দর্ত্কিংবা শিল্পকর্্মল সমন্ত অযৌতকধনে পুত্র ও কুমারী উভয়ের তুল্যাধি+ 

কার, এক থাকিলে একের অধিকার হয় তাহার পর পুল্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা 

দুহিতূদ্ধয়ের সমানাধিকার তাহার পর পৌন্র, সপরীপুক্র, দৌহিত্র, গ্রুপৌন্র, 
সপত্বীপৌত্র ও সপতীপ্রপৌত্র ইহারা ক্রমে অধিকারী হয়। (টীকাকার 

”] 
পপ ও ররর ৮০৫ রর পা মা সিইসি পি পপ শি জল ৯৮ পদ ৮ ররর “পার রাহা ৮৮. ারারট৮০৮, ওর 



এ দায়ভাগঃ | ১৫৫ 

শ্রেষ্ঠো নাঁপরো বেদপাঁরগইতি” “পুক্নান্নোনরকাখ' যম্মাৎ 
তরায়তে পিতরং হ্ৃতষ্' ইত্যাদিবচনেন পুত্রকর্তৃকতয়া৷ মহাঁফল- 

কর্মণোবিরোধীনি যানি কর্ীণি অগম্যাগমনাদীনি তৎকারিণ ইত্যর্থঃ | জাতিপদ্- 
মিতি। জন্মার্থকং জাতিপদং তেন জন্মান্বজন্মবধিরাবিত্ার্থঃ ॥ ৭৫ ॥ 

মতে নিজপ্রপৌত্রের পর সপত্বীপুক্র অধিকারী জানিবে ) তাহার পর বন্ধ্যা 
ও বিধবা ছুহিত|৷ উভয়ে তুল্যাধিকারিণী তাহার পর ভ্রাত৪&মাত, পিতা ও 
ভর্তী ক্রমে অধিকারী হন তারপর দেবরপ্রভৃতি সমানোদকপর্ধ্যস্তের পুর্বববৎ 

নৈকাট্যানুসায়ে অধিকার হয়। 

ইতি স্ত্রীধবনাধিকারক্রমসংক্ষেপ । 

সম্প্রতি বিভাগ পাইবার অধিকারী যাহারা নহে তাহাদিগকে কহিতেছি। 
অনধিকারী নিরাসদ্বাব। অধিকারিগণের' স্িরত জ্ঞান হয়। যথা আপল্তম্ব 
বচন, সকলে ধর্মনিষ্ঠ হইলে ধন পায় যিনি জ্যেষ্ঠ হইয়াঁও অধর্শপথে দ্রব্য 

বিনিয়োগ করেন তাহাকে নির্ভাগ করিবে। এই বচনটি বাল নামক নিবন্ধ 
কার গোলযোগ করিয়া লেখেন যে যে জোষ্ঠত্রাতা ধর্শপথে দ্রব্য বিনিয়োগ 

করেন তাহাকে পিতৃসমভাগী করিবে ইহা আকর বিরুদ্ধ জানিবে। তথা 
অপপাত্রিত ব্যক্তির ধনাধিকারও পিোঁদকদান নিবৃত্ত হয়। অপপাত্রিত 

শ্বব্বের অর্থ ভিন্নোদকীকৃত, পাঁতিত্যাদিদোষপ্রযুক্ত যাঁহার সহিত কেহ জল 

থায় না অর্থাৎ অব্যবহার্য্যা তথা বৃহস্পতিবচন, সবর্ণাপুত্র হইলেও যদি 
উৎকট দোষী হয় তাহ! হইলে পৈতৃকধনে অধিকারী হয় না, যাহারা ধনির 

পিওদাত৷ ধার্দিক পুজ তাহাদেরই, সেইধন গ্রাঙ্থ হয়। যে পুল্র পিতাকে 
দেবর্ষি পিতৃ মন্ুষ্যাদির খণ হইতে মুক্ত করে সেই যথার্থ পুক্র, ইহার বিপরীত 

পুজে প্রয়োজনাভাব। সেই গাভীতে কি প্রয়োজন যে বৎসপ্রসব “করে 
ন! অথব! গর্ভিণীও হয় না। সেই পুত্র জন্মিয়াই বা কি ফলযেপুজ্র বিদ্বান্ঝ! 

ধার্শিক হয় নাঁ। শান্তর, শুরত্ব অর্থ, তপন্তা, বিজ্ঞান, ও আচারহীন বে পুত্র 
সে মল মূত্রের সমান । উক্ত আপন্তন্থবচনের অর্থ এই যে অন্কপনীত হুইলেও 

৮. সন 
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শ্রুতেম্তৎ্কম্মী বেতনং ধনসন্বদ্ধিত্বং অতস্তদকুর্বতঃ কুতো| 

বেতনং। অতএবাহ মন্ুঃ | সর্ববএব বিকর্ণীস্থা নাহস্তি ভ্রাতরো৷ 
ধনং। . তথ|। অনংশৌ বইবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা । 
উন্মত্তজড়মুকশ্চি যে চ কেচিমিরিক্ড্িয়াঃ ॥ ৭৫0 

ক্লীবশ্চ কাত্যায়নেন দর্শিতঃ | ন মুত্রং ফেনিলং যস্য 
বিষ্ঠা চাঞ্দ, নিমজ্জতি। মেদুশ্চোম্মাদশুক্রাভ্যাং হীনঃ ব্লীবঃ 

তৎস্থত ইতি” পাঁতিত্যনিন্তরমুৎপাদিতস্থত ইত্র্থঃ। যদ্যপি ,পতিতপুক্র- 
স্তাঁপি পতিতত্বমেব তথাপি তস্ত পৃথগুপাদানং তদিতরেষাং ব্লীবাদিপুত্রাণামংশিত্ব- 

পুত্রই শ্রেষ্ঠ, অন্ত বেদপারগ হইলেও তাদৃশ নহে। আর পুর পুক্লাম নরক 

হইতে পিতাকে যেহেতুক ত্রাণ কবে ইত্যাদিবচন প্রমাণে পিতার ওর্ধাদেহিক 
কর্ণ পুত্রকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে মহফিলজনক হয় এজন্য ধনাধিকারটি এ সকল 
শ্রাদ্ধাদিকর্্নকরণের বেতনম্বরূপ। ন্মুতরাঁং সেই কর্ম না করিলে বেতন লাভ 
কোথায় । « অতএব মন্ুবচন, বিকর্মস্থ অর্থাৎ শ্রাদ্ধতর্পণাদিতে অনধিকারী 

্রাতুগধ ধনাধিকারী হয় না তথা ক্লীব, পতিত জন্মান্থ, জন্মবধির, উম্মত, 
জড়, বোবা, ও যে ফোন ইন্দ্রিয়বিহীন পুত্রা্দি ধনাধিকারী হয় না॥ ৭৫॥ 

কাত্যায়ন, ক্লীবের লক্ষণ দর্শাইয়াছেন যথ! যাহার মৃত্রে ফেনা হয় না 
যাহার বিষ্ঠা জলে ভুবিয়া! যায় ও মেঢু উত্থানশক্তি ও শুক্রবিহীন হয় তাহাকে |. 
ক্লীব বলাষায়। মন্ুবচনে জাতিপদ অন্ধ ও বধির উভয়ের সঙ্গে অন্বয় পায় 
তাহাতে জন্মান্ধ ও জন্মবধির বুঝাইল। বর্ণোচ্চারণ করিতে যে অসমর্থ তাহার 
নাম মুক অর্থাৎ বোবা । বেগ্রহণ করিতে যে না পারে তাহাকে জড় বলে। 

৷ তথা যাজ্ঞবন্ধ্য, পতিত, পতিতের পুত্র, ক্লীব, পঙ্থু, উন্মত্ত, জড়, জন্মান্ধ, ও 
অর্টিক্ষিৎসনীয়রোগগ্রন্ত ইহাব! ভর্তব্য হইবে অর্থাৎ কেবল গ্রাসাচ্ছাঁদন ভাগী 
কিন্ত ধনের ভাগ পাইবে না। পদদ্য়ে গমনে যে ব্যক্তি অসমর্থ তাহার নাম 
পদ্চু। উত্ত ক্লীবপ্রতৃতি ধনভাগী না হইলেও পতিত ও পতিতের পুত্র ভিন্ন 
সকলকেই গ্রাসাচ্ছাদন দিতে হইবে । যথা দেবল, পিতার মৃত্যু হইলে ক্লীব, 
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স উচ্যতে। জাতিপদমন্ধবধিরাভ্যাং সন্বধ্যতে। 'বর্ণানুচ্চাঁ- 
রকো মৃুকঃ। বেদগ্রহণাসমর্থো জড় ৷ তদাহ যাজ্ভবক্্যঃ। 
পতিতস্তৎ্সতঃ ক্লীবঃ পঙ্গরুন্মত্তকে! জড়ঃ। অঙ্গোধ্চিকিৎ- 

সরোগার্তো ভর্তভব্যান্তে নিরংশকাঃ | পঞ্তযাাং ন গচ্ছতীতি- 

পঙ্গুঃ | নিরংশকত্বেংপি পতিততৎস্থতব্যতিরিক্ত1 ভর্ভব্যাঃ | 

তাহ দেবলঃ। ম্বতে পিতরি ন র্লীবকুষ্ঠন্মততজড়ান্ধকাঃ। 
পতিতঃ পতিতাপত্যং লিঙ্গী দায়াংশভাগিনঃ | -*তেষাং পতি- 
তবর্জে্ভ্যো ভক্তবস্ত্রং প্রদীয়তে। তৎম্ততাঃ পিতৃদায়াংশং 

লভেরন্ দৌষবর্জিতাঃ | লিঙ্গী প্রব্রজিতাদিঃ | পতিতপদেন 

জ্ঞাপনার্থমিতি। ন চ পাতিত্যানস্তরোৎপনুন্ত পতিতত্বেনৈব প্রাপ্ডেঃ তৎস্তেইতি- 
প্রাগুৎপন্নপতিতপুত্রসংগ্রহার্ঘমিত্যেব কিরস্তা দতিবাচ্যং কলীবাদিপুত্রাণামিব তন্তাঁপি 
নির্দোষত্বাৎ বিভাগাহতায়া স্তাষ্যত্বাৎ তন্নিষেধস্ত বাচনিকত্বে চাদৃষ্টার্থকল্পননা- 

কুরোগী, উন্মত, শঁ়, জন্মান্ধ, পতিত, পতিতের অপত্য, ও লিঙ্গী ইহারা 
ধনাধিকারী হয় না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পত্তিত ব্যতিরেকে সকলকেই অক্না- 
চ্ছাদন দিতে হয় এবং তাহাদের সস্তান যদি নির্দোষ হয় তাহ হইলে তাহারা 

] গৈতৃকধনের ভাগ পার। লিঙ্গী অর্থাৎ যতি ইত্যাদি। € অচিকিৎসনীয় 
রোগগ্রন্ত ব্যক্তির বিভাগের পরেও যদি ওধধাদিত্বারা রোগশাস্তি হয় তবে 
পুনর্ধায় সে ভাগ পাইবে) পতিত পদে তাহার সম্তানকেও পাওয়া যায়। 
যেহেতু পতিত হইতে যে সস্তান উৎপন্ন হয় সেও পতিত হয়, তবে যে পতিতের 
সন্তানের আবার ভাগ প্রাপ্তি নিষেধ করিলেন তাহাতে ক্লীবাদির পুত্রের 

অংশ প্রাপ্তি হুচিত হইল। তথা বৌধায়ন, অন্ধ, জড়, ব্লীব, ব্যসন্” ও 
ব্যাধিপ্রন্ত প্রতৃতি অকর্ম্যদিগের গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা ভরণপোষণ করিবে কিন্ত 

পতিত ও পতিতোৎপন্ন সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদন দিবে না। নারদ্ববচন, পিডৃ- 
ঘ্বেধী, পতিত, ক্লীব ও উপপাতকী ইহারা ওরস হইলেও অংশ পায় না তাদৃশ 
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তৎস্থৃতস্যাপ্যুপাদানং পতিতোৎপক্নত্বেন পতিন্তত্বাৎ। তদাহু 
বৌধাঁয়নঃ । অতীতব্যবহারান্ গ্রাসাচ্ছাদনৈ্ব্বিভূয়ুঃ অন্ধ- 
জড়র্লীব্ব্যসনিব্যাধিতাদীংশ্চাঁকর্শিণচ  পতিততজ্জাতবর্জজং। 
তত্র নারদঃ। পিতৃঘিট পতিতঃ পণ্ড! যশ্চ স্যাদৌপপাতিকঃ। 
ওরসা অপি নৈতেহংশং লভেরন্ ক্ষেত্রজাঁঃ কুতঃ। আহ 
কাত্যায়নঃ। অক্রমোটাস্ৃতশ্চৈব সগোত্রাদ্যস্ত জায়তে। 
্ব্রজ্যাবসিত্তটপ্চৰ ন রিকৃথং তেষ়ু চার্থতি ॥৭৬॥ 

হীনবর্ণস্ত্রীপরিণয়নানস্তরং উত্তমবর্ণস্ত্রীপরিণয়নে ঘয়োরপ্য- 
ক্রমোঁট়াত্বং তয়োঃ সগোত্রাৎ নিযুক্তাহুৎপন্নঃ ক্ষেত্রজঃ পুজে 

নার্থতি ধনং অক্রমোঢ়ায়ামপি সবর্ণেন পরিণেত্রা উৎপাদিতঃ 
পুত্রো ধনাধিকারী ক্রমৌটায়ামসবর্জাঁতোহপি। তাহ 

গৌরবাপতেঃ। অচিকিৎসরো গার্তইতিশ্রতের্যদি বিভাগানস্তরং ওষধাদিনা রোগ- 
নিবৃত্তি স্তদা তন্তাপ্যংশিত্বমেবেতি প্রতিপত্তব্যং ॥ ৭৬॥ 

অসবর্ণজাতোহগীতি | উত্তমবর্ণেনাঁধমবর্ণায়ামুৎপাঁদিতোহপীত্যর্থঃ। প্রতিলো- 

মেতি। হীনবর্ণেনোত্িমবর্ণায়ামুৎপাদিতো ন খকৃথভাগিত্যর্থঃ | বন্ধুভিঃ শত 

ক্ষেত্রজপুত্রের কথাই বা কি। কাত্যায়নবচন, অক্রমোচ়া স্ত্রীতে সগোত্র হইতে | 
ষে ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মে ও সন্ন্যাসধর্্ীবলম্বী ইহার! ধনাধিকারযোগ্য নহে ॥ ৭৬ ॥ 

হীনবর্ণের কন্া বিবাহ করিয়! উত্তমবর্ণের কন্তাঁ বিবাহ করিলে এ হই 

সত্রীকেই অক্রমোঢ়া বলে, সেই অক্রমোঢ়ার গর্তে নিয়োগ প্রপালীতে সগোত্র 
হইতে যে ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মে সে ধনাধিকারী হয় না বটে কিন্তু অত্রমোড়ার 
গর্ডেসবর্ণপতি কর্তৃক উৎপাদিত ওরস পুত্র ধনাধিকাঁরী হয়। আর ক্রমোঢ়ার 
গর্ভে অসবর্ণজাত অনুলোনজ পুত্রও ধনাধিকারী হয়। যথা কাত্যায়ন, জঅক্র- 

মোছার পুত্র ধনাধিকারী হয়, যদি সে পিতার সবর্ণ হয়, আর ক্রমোঢ়ার গর্তে 

'অসবর্ণজাত হইলেও ধনাপ্দিকারী হয়। কিন্তু তাহার প্রতিলোমজ পুত্র অর্থাৎ 
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কাত্যায়নঃ। অক্রমোটান্তত্বকৃথী সবর্ণ্চ যদী পিতুঃ | 
অসবর্ণপ্রসৃতশ্চ ক্রমোঢায়াঞ্চ যো ভবেৎ। প্রতিলোমপ্রসূ- 
তোষস্তস্যাঃ পুজ্রো ন রিকৃথভাকৃ। গ্রাসাচ্ছাঁদনমাত্রং তু 

দেয়ং যদ্ধস্ুভির্মতং। বন্ধনামপ্যভাবে তু পি্রযং দ্রব্যং 
তদাপ্নয়াৎ। ন্বপিত্রং তদ্ধনং প্রাপ্তং দাঁপনীয়া ন বান্ধবাঁঃ। 
অন্তি চ ক্লীবাদীনাং .দারপরিগ্রহঃ | যদ্র্ঘিতা তু দারৈঃ 
স্যাৎ . ক্লীবাদীনাং কথঞ্চন। তেষামূৎপক্গত্তন্তনামপত্যং 

পিতৃখবকৃথগ্রাহিভিঃ তৎপিতৃত্রাত্রাদিভিঃ | স্বপিত্র্যমিতি। যদা বন্ধুভিঃ স্বপিত্র্যমেব 

ধনং প্রাপ্তং ন তু তংপিতৃধনং প্রাপ্তং তদ! তদ্গ্রাসাঁচ্ছাদনং রাজ্ঞ! বান্ধবা ন 

দাঁপনীয়াঃ। অপিত্রামিতি পাঠে প্রতিলোমজন্ত ন পিতৃসম্বন্ধি ইতি স এবার্থঃ 

হীনবর্ণ হইতে উত্তমবর্ণার গর্তে জাত পুত্র ধনাধিকাঁরী হয় না, কেবল শ্রাসা- 
চ্ছাদন মাত্র তাহাকে তৎপিভৃধনগ্রাহী পিতৃব্যাদি বন্ধুরা দিবেন। যদি পিতৃ- 
ব্যাদি বান্ধবেরা না, থাকে তবে প্রতিলোমজ পুক্রও পিতৃধন পায়। আর 

তাহার পিতৃধন বান্ধবের যদি কিছু না পায়, তবে রাজ। তাহার গ্রাসাচ্ছাদন 

দেওয়াইবেন না। 
আঁর ক্লীবাদিরও দার পরিগ্রহ আছে যথা প্রমাণ। ক্লীবগ্রভৃতির যদি 

কথঞ্চিৎ দার পরিগ্রহের বাঁসনা হয় ও তাহাতে যদি তন্তু পত্র) উৎপন্ন হয় তবে 

সেই অপত্য ধনাধিকারের যোগ্য । তত্তশবের অর্থ অপত্য। যর্দিবল র্লীবের 
পুরুষত্ব না থাকায় পুব্রোৎপাদনে অসামর্থ্য ও বোবা প্রভৃতির অধায়ন শক্তি 

না থাকায় উপনয়নাভাব প্রযুক্ত পাঁতিত্য জন্মে তবে উহাদের কিরূপে দার 
পরিগ্রহ সস্ভবে, ইহা! বলিতে পার না, কারণ ব্লীবের পত্ীতে সগোত্র নিয়োগ- 
দ্বারা পুজোৎপাদন সম্ভব হয় এবং উপনয়নের অযোগা ব্যক্তির যদি উর্ুঈয়ন 
না হয় তাহাতে সে শুদ্বের স্যার অপতিত হয়, উপনয়নযোগ্যেরই উপনয়না- 
ভাবে পাঁতিত্য জন্মে জানিবে। অতএব উহ্থাদের যথাসম্ভব গুরস ও 
ক্ষেত্রঞ্জ পুত্র নিদের্শৰ হইলে আপনার পিতার অন্থুসীরে অর্থাৎ পিতৃ যৌগ্যাংশ 

* 
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1 দায়মর্তি। তত্তরপত্যং। ন চাপুংস্বাৎ ক্লীবস্য জননা- 
সামর্থ্যাৎ অধ্যয়নাভাবাৎ মুকাঁদেরুপনয়নাভাবেন পতিত্স্বাৎ 
কথং দরসম্বদ্ধইতি বাচ্যং ব্লীবস্য পত্যামন্যেন পুত্রোৎপাদন- 
সম্ভবাৎ উপনয়নানহস্যানুপনীতত্বে শুদ্রবদপতিতত্বাৎ তেনৈ- 
তেষাং যথাসম্ভবমৌরসক্ষেত্রজাঃ র্লীবত্বাদিশুন্াঃ ব্বপিত্রম্ু- 
সারেণ ভাগহাঁরিণঃ | ছুহিতরশ্চ পরিণয়নং যাবন্তর্তব্যাঃ 
অপুজ্ঞাশ্চ স্্রিয়ো যাঁবজ্জীবং। যদাঁহ যাজ্ঞবন্থ্যঃ। ওরসাঃ 
ক্ষেত্রজান্ত্েষাং নির্দোষ। ভাগহারিণঃ। ন্থভাশ্চৈষাং প্রভর্ভব্যা 
যাঁবন্ন ভর্তৃুসাৎকৃতাঁঃ। অপুক্রীযোধিতশ্চৈষাঁং ভর্তব্যাঃ সাধু- 
বৃত্তয়ঃ। নির্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকুলাস্তখৈব চ ॥ ৭৭॥ 

তথাচ প্রতিলোমজায় গ্রাসাচ্ছাঁদনং বন্ধুভিম্তৎ পিতৃধনপ্রাপ্তাবেব দেয়ং নান্তথে- 
ত্যর্থঃ। ক্লীবাদের্দারপরিগ্রহাসম্ভবাৎ কথং পুত্রসম্ভব ইত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ অস্তি 
চেতি। বখাঁসম্তবমিতি। মৃকাদেরৌরসন্ত ক্ষেত্রজন্ত চ সন্তরুঃ ্লীবস্ত তু ক্ষেত্র 
জমাত্রস্ত সম্ভব ইতি। স্বপিত্রনূসারেণেতি। স্বপিতুত্ররঙ্গণীপু্ক্ষত্রিয়াপুত্রত্বাদিন। 
যাঁদুশো! ভাগন্তাদৃূশভাঁগহারিণ ইত্যর্থঃ| যাবজ্জীবমিতি ভর্তব্যা ইতিপূর্বেণান্বয়ঃ। 
ঘর্তৃসাৎকতা ইতি । তেন তাসাং বিবাহোপ্যহ্বশ্ং কারক্লিতব্য ইতি 
প্রতিপন্নং ॥ ৭৭ ॥ 

ভাগী হয়। আর কন্তাদিগের বিবাহ পধ্যস্ত পোষণ করিবে ও বিবাহ দিবে 
এবং উহাদের পুত্রহথীনা স্ত্রীকে যাবজ্জীবন পোঁষণ করিবে, যথা যাজ্বন্ধ্য, 
ক্লীব প্রভৃতির ওরস ও ক্ষেত্রজ পুত্র বীবত্বাদি দোষ রহিত হইলে ভাগহারী 
হ্য়শ আর ইহাদের কন্ঠ! যাবৎ ভতৃপাৎকৃত! না হয় তাবৎ তরণীয়া হুয়। 
আর ইহাদের পুত্রহীনা ভা্যা যদি সচ্চরিজ! হয় তবে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন 
দিবে, ব্যভিচান্লিবী কিংবা প্রতিকূলা হইলে নির্ব্বাসনীয়! হইবে অর্থাৎ 
ব্যভিচারিনীকে দুর করিস দিবে গ্রাসাচ্ছাদদ কিছুমাত্র দিবে মা। প্রতিকুলা 

রঃ প্র 
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সম্প্রতি বিভাজ্যমবিভাজ্যঞ্চোচ্যতে । তত্র কাত্যায়নঃ | 

পৈতামহঞ্চ পিত্র্যং চ যচ্গন্যৎ স্বয়মর্জজিতং ৷ দায়াদানাং 
বিভাগে তু সর্ববমেতদিভজ্যতে | যচ্চান্যর্দিতি চকারঃ স্বয়- 
মিত্যনেন সম্বধ্যতে স্বয়ধর্জজিতমিতি চকারাদস্বাস্যাপি তদ- 
্জনং সাধারণধনদ্বারেণেত্যর্থত ॥ ৭৮৪ 

অনুপঘাতোপাত্তমবিভাজ্যমাহতূর্মনুবিষঃ । অন্ুপক্বন্ 

পিতৃদ্রব্যং শ্রমেণ যছুপার্জয়েৎ। স্বয়মীহিতনন্ধং তল্নাকামে 
দাতৃমর্থতি। পিতৃদ্রেব্যোপঘাতাভাবেন দ্রব্যদ্ধারেণ নেতরেষাঁং 

সম্প্রতি ক্লীবাদিভিনত্বেনাধিকারিনিরূপণানস্তরমিত্যর্থথ। পৈতামহঞ্চেতি 

সম্বন্ধিধনমাত্রোপলক্ষণং। সাধারণধনহারেণেতি ৷ শরীরশ্রমসাধারণ্যেনাপি বোধ্যং 

তখৈব বন্ধ্যমাঁণত্বাৎ। স্বীয়ং স্বধনশ্রমমান্্ীঞ্িতং অসাধারণং ভ্রাত্রস্তরৈর- 
বিভাজ্যং ॥ ৭৮ ॥ 

ন্গ বিস্তালবন্ত পৃথগুপাদানং ব্যর্থ, অনাশ্রিত্যেতি সামান্তাভিধানেন তন্তাপি 

প্রাপ্তেঃ অতন্ততগ্রয়ৌজনমাহ। স্বশক্িপ্রাপ্তস্তাপীতি। নিরাকরণার্থমিতি। 

অর্থাৎ অবাধ্যাকে তঙ্কাতে রাখিয়। যথাকথঞ্চিৎ পালন করিবে যদি সাধবী হয় 

এই অর্থটি ৮৮৮৪৬ জানিবে ॥ ৭৭ ॥ 

হয় না! সেই কা প্রকার ধন সু কাত্যায়নবচন, পি পিতামহ 

স্বন্থীয়ধন ও সাধারণের ধন ও শ্রমদ্কারা যাহা উপার্জিত হয় সেই সকল ধন 
দায়াদগণের বিভাগ যোগ্য হয়। হচ্চান্তৎ এই চকার স্বয়ং এই পদের সঙ্গে 

অন্য় পায় তাহাতে স্বয়ং ও অর্জিত এইরূপ অর্থ হওয়াতে অন্তেরে! সক্ষিরণ, 
ধনদ্বারা উপার্জিত বুঝাইল ॥ ৭৮ ॥ 

অন্থপঘাতোপার্জিতধনবিভাগের যোগ্য নহে যথা মনত ও বিষ্ুবচল, 
সারি উপঘাত না করিয়া ম্বকীয় শ্রমদ্বারা যাহা উপার্জন করে সেইধন 

সপ 
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ব্যাঁপাঁরঃ ' ব্বচেষ্টালবত্বেন শারীরোহপি ব্যাঁপারো! নেতরেষা- 
জ্িতি অর্জজকন্তৈব তদসাঁধারণং স্বয়মীহিতলন্ধং তদদিতিহেতু- 
স্বেনোপন্যাসাৎ। তথাচ ব্যানঃ। অনীশ্রিত্য পিতৃদ্রব্যং 
স্বশক্ত্যাঞ্পোতি যদ্ধনং। দাঁয়াদেভ্যো ন তদদ্যাদিদ্যালন্বন্ত 

যন্তবে। স্বশক্তিমাত্রেণ যৎ প্রাপণ্তমিতি সামাঁন্যেনাভিধানাৎ 

সর্ববমেবন্বিধং স্বীয়মসাধারণং দ্রেব্যং। ম্বশভিপ্রাণ্তস্থাপি 

বিদ্যাধনন্ত অগ্াধিকবিদ্যৈঃ সাধারণত্বাৎ ন্যুনবিদ্যাবিদ্যনি- 
রাঁকরণার্থং বিদ্যালবপদং। তথা যাজ্ববন্ধ্যঃ | পিডৃদ্রব্যা- 
বিরোধেন যাদন্যৎ স্বয়মর্জিতং। মৈক্রমৌঘাহিকঞ্চেব 

তথাচ বিদ্যালৰন্ত ন্যুনবিদ্যাবিদ্যৈর্ন বিভাগঃ তদভ্েষাস্ত তথাবিধানাং কেনাপি 
সহ ন বিভাগ ইতি ভাগন্ত দ্বৈবিধ্যেমৈকবিধ্যভাবাৎ তন্ত পৃথগুপন্তাইতি ভাবঃ। 
ন চ সাধারণধনসন্বন্ধেনীপি বিদ্যার্জিতে বিভাগনিষেধার্থএব কিন্ন স্তার্দিতি 
বাচ্যং বৈদ্যোংবিদ্যায়েতি বক্ষ্যমাণবচনবিরোধাৎ। ওধাহিকং জামাতৃতয়া বশুরা- 
দিতো! লব্ধং। তত্স্তৈবেত্যেবকারাৎ নানবিদ্যাবিদ্যব্যবচ্ছেদঃ। মাধুপর্কিফং 

স্বোপার্জিত বলিয়া! অনিচ্ছু হইলে অন্তকে দিবে না। পিভৃদ্রব্যের উপঘাত 
না করায় অন্ত ব্যক্তির সাধারণ ধন হয় নাই আর স্বকীয় শ্রম বলায় অন্যের 
শারীরিক শ্রমও হয় নাই ইহ! বোধ হইল।_..স্থতরাং দেই ধন কেবল অর্জকে- 
রই হইবে অন্তে ভাগ পাইবে না, যেহেতু সে ধন স্বকীয় চেষ্া্ারাই উপার্জিত 
হইয়াছে। তথ! ব্যাস, পিডৃদ্রব্য আশ্রয় .না করিয়া নিজশক্তিঘবারা যেন 
উপার্ত্র করে তাহা দুয়াদদিগকে দিবে না এবং বিস্তাববার! যাহা অর্জিত 

হয়ঞজাঁহাঁও অন্তকে দিবে না। কেবল নিজশক্তিদ্বার! যাহা উপার্ধন, কুরে 
এই সামান্ততঃ কখনহেতুক এইরূপ সমস্ত দ্রব্য অর্জকের স্বকীয় অসাধারণ 

হয়। দ্বপতিমারলববিদ্যাধদের ও সমবিদা ও অধিকবিভের সহিত 
| বিভাত্বাত্ব প্রযুক্ত নৃনেবিদ্য ও বিদ্াহীনের নিরাকরণার্থ হিদ্যালধনের 

রি 
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দায়াদানাং ন তত্ভবেৎ। মেত্রাদিগ্রহণং প্রদর্শনার্থংং এবমা- 
দিষু প্রায়েণানুপঘাতসম্ভবাৎ। তথ মনুঃ। বিদ্যাধনস্ত 
যদবস্য তত্তস্যৈৰ ধনং ভবে । মৈত্রমৌদ্বাহিক্চৈব মাঁধু 
পকিকমেব চ। তথা ব্যাসঃ। বিদ্যাপ্রাপ্ত* শৌর্য্যধনং 
যচ্চ সৌদায়িকং ভবেৎ। বিভাঁগকালে তত্তস্য নাম্বেইব্যং 
ব্বরিকৃথধিভিঃ। পিতৃপিতৃব্যাদিভ্যঃ স্দায়নন্ঘদ্িভ/ঃ প্রসাঁদা- 

দিনা লং সৌদায়িকং। তথা নারদঃ। শশর্য্যভার্য্যাধনে 
হিত্বর যচ্চ বিদ্যাধনং ভবে । ত্তরীণ্যেতান্যবিভাজ্যানি প্রসা- 
দোষশ্চ পৈতৃকঃ। ভার্্যাপ্রাপ্তিকালে লব্ধং ভাব্যাধনং 

আহ্জালনং। ভার্ধ্যাধনন্ত হ্বীধনত্বাৎ বিভাগা প্রসক্তেরন্তথা ব্যাচষ্টে। ভাধ্যা- 
প্রাপ্তিকাল ইতি। যতঃ শৌর্য্যভার্যাধনে ব্্যাধনং প্রসাদলবধনধ্ এতান্যবিভা- 

পৃথক্ গ্রহণ হুইয়াছে। তথ। যাজ্জবন্ধ্য, প্তৃদ্রবর অন্ুপঘাতে যাহ! ম্বয়ং 
অর্জিত হয় তাহাঃ,মিত্রল্ধ হউক বা বিবাহলন্ধ হউক সে ধন দ্বায়া্ঈগণের 
প্রাপ্য হইবেক না। এই বচনে মিত্রলন্ধাদির গ্রহণ উপলক্ষণ মাত্র, প্রায় 
এতামৃশস্থলে সাধারণধনের অন্ুপঘাত সম্ভব । তথ! মনু, যে ধন যাহার বিদ্যা" 

দ্বারা লব্ধ হয় সে ধনতাহারই হয় এবং মিত্র হইতে লব্ধ, বিবাহলব্ধ ও মাধু- 
পর্কিক অর্থাৎ আত্তিজ্যলন্ধ ধন কেবল উপার্জকেরই প্রাপ্য হয়। তথ! ব্যাস, 
বিদ্যাপ্রাণ্ত, শৌধ্যলন্ধ ও যাঁহ! সৌদায়িক হয় তাহা! বিভাগকালে দায়াদগণ 
বিভাগ করিবার নিমিত্ত অন্বেষণ করিবেন না। সদায় সন্বদ্ধি অর্থাৎ পিতা ূ 

ও পিত্ৃব্যপ্রভৃতির নিকট হইতে অনুগ্রহাদি নিবন্ধন যেধন লব্ধ হয় তাহাকে 

সৌদ্দায়িক বলা যায়। থা নারদ,&শীর্ঘাল্ধধন, ধন, এবং বিদ্ধ 

ধন এই তিন অবিভাত্য ও পিতৃ কব ধন পরিত্যাগ করিয়া অন্থধ্র 
ভাগ করিবে। ভার্য্যাপ্রীপ্তিকালে অর্থাৎ বিবাহ সময়ে যাহ! জামাতৃত্বপ্রযুক্ধ ৷ 

খবগুরাদির নিকট গ্রাপ্ত হয় সেই ধন ভার্ধঠাধন শবে বুঝায় সর্থাৎ ওষ্ধঃছিক- 
সত স্দিছে। 

চি 
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ওদ্বাহিকমিত্যর্থ; এতানি বর্জয়িত্বা অন্যঘ্বিভজেদিত্যনুবর্তৃতে 
বাক্যাস্তরীয়ং ॥ ৭৯ ॥ 

তদেবমাদিভিঃ শৌর্যাদিধনত্বমবিভাজ্যত্বে কারণং নোচ্যতে 
শৌর্য্যাদ্যর্িতস্যাপি বিভাগশ্রতেঃ | তখা ব্যাঁসঃ। সাঁধারণং 
সমাশ্রিত্য যত কিঞ্চিদবাহনায়ুধং। শৌর্্যাদিনাপ্পোতি ধনং 
ভ্রাতরস্তত্র ভাগিনঃ। তস্য ভাগছয়ং দেয়ং শেষাস্ত সম- 

ভীঁগিনঃ। সুধীরণদ্রব্যেণার্জজিতস্য ধনস্য বিভাগং বদতি। 

জ্যানি অতএতানি হিত্বা অন্তদ্ধিভজেদিতিবচনার্থং দর্শয়তি। এতানীতি। “অন্ত- 

ঘিভজেদিতিবচনে নাস্তি কুতোবিবৃতং অত উক্তং অনুবর্তত ইতি ॥ ৭৯ ॥ 
অশ্রুতো মূর্খ; | বিভূয়াদিত্যেকেতি। ইতরনৈরপেক্ষ্যেণ ভরণবর্তৃত্বন্ত এক- 

বচনবললভ্যত্বাদিতি ভাব:। ইতরনৈরপেক্ষাঞ্চ সাঁধারণধননৈরপেক্ষ্যং তদ্ত্রাতুর- 
সাধারণধননৈরপেক্ষাঞ্চ তেনাশ্রতাভ্যাং দ্বাভ্যাং ত্রিভিব্ধা ভরণে সর্বরষামেব তেষা- 
মংশিতেতি। সমাশ্রিত্যেতি। এতচ্চ ভোজনাচ্ছাদনাতিরিক্তধনাশ্রয়ণপরং তদর্থং 

ধন এই সকল পরিত্যাগ করিয়া অন্যধন বিভাগ করিখে এইটি অন্ত বচন 
| হইতে অনুবৃত্তি আসিতেছে ॥ ৭৯ ॥ 

এতাবতা শৌর্যাদিলবধনত্ব অবিভাজ্যত্বের কারণ বল! যাঁয় না যেহেতু 
শৌর্ধযাদিলবধনের ও বিভাগ শ্রবণ আছে বথ! ব্যাস, সাধারণ যে কিছু বাহন 
কিংবা অস্ত্র আশ্রয় করিয়া! শৌধ্যাদিদ্বার! যেধন উপার্জন করে সেধনে ত্রাতৃগণ 

»| অংশী হয়, তন্মধ্যে উপার্জককে ছুই অংশ দিবে অবশিষ্ট ভ্রাতারা এক এক 
| অংশ লইবে। এই বচনে সাধারণ ্বাদ্ারা উপর্জিতধনের বিভাগ বুঝাই 
| তেড়। তথা নারদ, যদি একভ্রাতা বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত থাকে তাহার পোষ্য- 

বরকে যদি আর এক শ্ভ্রাতা নিজ ধন য় ও শরীরায়াসদ্বারা ভরণপোধণ করে 2 স্পা 
তাহা 'হইলে পোষক ভ্রাতা বিদযর্ীন হইলে ও সেই বিদ্যোপার্জিতধনের ভাগ 
পাঁর়। তথা অক্নাচ্ছাদন ভিন্ন পিতৃত্রব্য আশ্রয় না করিয়া! যদি বিদ্বান্ ভরা! 
ধনোপাব্জন কয়ে তবে সেই স্বকীয়ধনের অংশ অনিচ্ছু হইলে বিদ্যাহীন 
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তখা নারদঃ। কুচুম্বং বিত্বয়াস্তাতুর্য্যোবিদ্যামধিগচ্ছতঃ | 
ভাগং বিদ্যাধনাতম্মাৎ স লভেতাশ্রমতোহপি সন্। বিভূয়াি- 
ত্যেকবচননির্দেশাৎ যদি বিদ্যামভ্যস্যতোভ্রাতুঃ কুটুম্বমপরে! 
ভ্রাতা ম্বধনব্যয়শরীরায়াসাভ্যাং সম্বর্দঘয়তি তা তদ্ধিদ্যো- 
পার্জজিতধনে ততস্যাপ্যধিকারঃ। তথা । বৈদ্যোহবিদ্যায় 
নাকামে| দদ্যাদংশং স্বতো ধনাৎ। পিত্র্যং দ্রেব্যং সমাশ্রিত্য 
ন চেত্তেন তদর্জিজিতং। পিত্র্যপদং সাঁধারণধনৃপুরং তদনাশ্রি- 
ত্যার্জিতং বৈদ্যোহবিদ্যায় অনিচ্ছন্ন দদ্যাৎ বৈদ্যায় বিছুষে 
পুনঃ সাধারণমন্তরেণাপ্যর্জিতং দদ্যাদেব। তথা গৌতমঃ। 
স্বয়মজ্জ্বিতমবৈদ্যেভ্যে। বৈদ্যঃ কামং ন দদ্যাৎ | অসাধারণ- 
ধনশরীরব্যাঁপারার্িতং স্বয়মর্জিবিতং অবিদ্বপ্ত্যো দাতুমনিচ্ছন্. 
ন দদ্যাৎ বিদ্প্্যঃ পুনর্দদ্যাদেব |  এতচ্চ বিদ্যাধনমাত্রবিষয়ং 
তদাহ কাত্যায়নঃ ৷ নাবিদ্যানাস্ত বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং 
কচিৎ। সমধিদ্যারধিকানাস্ত দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনং। তক্ত্রো- 

ধনোপঘাতন্ত গৃহস্থিতেনাপ্যবস্তং কর্তব্যত্বাৎ। সাধারণধনপরমিতি। অন্যথা 

পিতামহাদিধনোপঘাতে বিভাগান্থপপত্তেরিতি ভাবঃ।॥ অবৈদ্যান়েতি বিশেষণ- 
স্বরসলভ্যার্থমাহ। বৈদ্যায়েতি। এতস্তৈব বিবরণং বিছষে ইতি। এতচ্চ 

ভ্রাতাকে দিবে না। এই বচনে পিতৃদ্রব্য অর্থাৎ সাধারণ ধন আশ্রয় না করিয়া 
যাহা! উপার্জিত হয় তাহা অনিচ্ছু বিদ্বান্ অবিহ্বান্কে দিবে না। কিন্তু বিদ্বান্ 
হইলে দিতে হইবে যথা গৌতম, স্বকীয়ধন ও শরীরায়াসদ্বারা উপার্জিন্তধন 
অবিঘানকে দিতে অনিচ্ছু হইলে দিবে নাকিস্ত বিঘবান্কে দিতে হইবে। 
এইবচন বিদ্যাধনমাত্র বিষয়ে থাটিবে। যথা কাত্যায়ন, বিদ্বান অবিহবান্কে 
কাচ বিদ্যাধন দিবে না পরস্ত সমবিদ্য ও অধিকবিদ্য ভ্রাতাকে বিদ্যাল- 

হিরন হারের ররর টিন রি নিন. 
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চ্চরিতৰিদ্যাঁপদং উভাভ্যাং সমাধিকপদাভ্যাঁং সম্বধ্যতে তেন 
সমবিদ্যাধিকবিদ্যানাং দাতব্যং ন্যুনবিদ্যাহবিদ্যয়োঃ পুনরনধি- 
কার ॥ ৮০ ॥ 

তদেবম্মাদিবচনৈর্ষিিদ্যাশৌর্য্যাদিধনে্ষপি সাঁধারণধনো- 
পঘাতানুপঘাতাভ্যাং বিভাগাবিভাগয়োরবগমাৎ তস্যৈব 
প্রযোঁজকত্বাৎ তগপদবত্যেব শ্রুতিঃ কল্পনীয়! উপথাতা- 
তং বিতুজেদিতি ন পুনঃ শৌর্ধ্যাদিপদবত্যপি অবশ্য 

্বয়মর্জিতঞ্চ বিদ্যাধনমাত্রেতি। তদতিরিক্তস্ত স্বয়মর্জিতন্ত তু বিদ্স্ত্যোধবি- 
ছত্ত্যোবা অদেরত্বাদিতি ভাঁবঃ। তন্ত্রোচ্চরিতমিতি। সকৃহুচ্চরিতমিত্যর্থঃ। 

উদ্ভভ্যামিতি । সমবিগ্ধেত্যত্র বিছ্প্লৈব সাম্যাবগতেরধিকেত্যত্রাপি বিষ্যম়ৈ- 
বাধিক্যমবসীয়তে ন তু ধর্্াস্তরেণ অনুযঙ্গাপেক্ষয়! অধ্যাহারস্ত কল্পনে গৌরবা- 
দিতি ভাবঃ ॥ ৮ৎ ॥ ৬ 

তশ্তৈব উপঘাতান্গপঘাতার্জিতত্বস্তৈব প্রযোজকত্বাৎ বিভাগে উপঘাতার্জিতত্ন্ত 
অবিভাগে চান্ুপঘাতার্জিতত্বস্ত প্রযোজকত্বাংৎ। কল্পনীয়াং শ্রুতিমাহ উপ- 

ঘাতার্তিতমিতি। অন্ুপদাতার্জিতং ন বিভজেদিতি ভু শ্রুতি” কল্সযতে 
তত্রান্েষাং শ্বামিত্বাভাষেন বিভাগাপ্রসক্তেঃ তদভাবস্ত সিদ্বত্বাৎ। সামান্ত- 

শ্রতীতি। শৌর্ধ্যাদিপদশূন্তোক্তশ্রুতিকল্পনয়েত্যর্থ:। শৌর্যযাদিপদব্তী উপঘাতেন 
শৌর্ধ্যাগ্র্জিতং বিতজেদিত্যেবংরূপশ্রুতিকর্পনে গৌরবাৎ। ন্তায়মূলত্বমাহ যদ্েতি। 

ধন বিদ্বান ভ্রাতা দ্িবেন। এই ব্চনে একটি বিগ্কাপদের সম ও অধিক 

পদের সঙ্গে অন্বয় করাতে সমান অথবা! অধিক বিষ্তাশালী ভ্রাতাকে 
বিভালন্ধ ধনের ভাগ দিতে হইবে কিন্ত নান বিষ্ভা বা বিদ্বাহীন হুইলে 
ভাগুঃ্ীবে না ॥ ৮৭ ॥ 

এই সকল পৃর্বোক্কি বচনদ্বার! বিদ্তা ও শৌধ্যাদিলবধনস্থলেও মাধারণ- 
ধনের উপঘাত ও অন্কুপঘাতদ্বারা বিভাগ ও অবিভাগের ব্যবস্থা প্রতীত 

(হুইবায় উপঘাতই বিভাগের প্রযোজকবিধার শ্রী উপঘাতপদবিশিষ্ট শ্রুতিই 

০০ ট 

নসর 
দা ধু 
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কল্পনীয়সামান্তশ্রুতিকল্পনয়ৈবোপপত্তেঃ  হোঁলাকাধিকরণ- 
স্যায়স্যায়মেব বিষয়ঃ ৷ যদ্ধা হ্যায় প্রাপ্ত এবায়মর্থঃ যদ্যেনার্জিতং 
তত্তস্মিন জীবতি তস্যৈব অসতি বিশেষবচনে। যত্রু পুনঃ 
সাধারণধনমাত্রেণৈকস্য ব্যাপারোহপরস্য ধনশরীরাভ্যাং তত্রৈ- 
কস্যৈকে। ভাগোহপরস্য ভাগঘয়ং হ্যায়াবগতমেব নিবদ্ধং। 
এতেন চৈতদপি সিধ্যতি যৎসাধারণধনোপঘাতে সতি যস্য 

ধনসাধারণ্যে ব্যাপারসাধারণ্যে ব! ভাগ্যন্তরস্ত বিভাগোক্তেরুক্তনিয়মে ব্যভি- 
চারমাশস্ক্যাহ অসতীতি। তথাচায়মুৎসর্গইতি ভাবঃ| বিশেষবচনঞ্চ সমবিষ্ভা- 
ধিকেত্যাছ্যক্তমেব ন্তায়শ্চাত্র উপঘাতার্জিতে অর্জকন্ত দ্বযংশিত্বাভিধানাৎ 
অন্থপঘাতে তদধিকম্ত সর্বন্তৈব গ্রহণং যুক্তমিত্যেবংরূপঃ। যস্ত যাবত ইতি। 
বিভিন্নজাতীয়ভ্রাতৃসাধারণধনোপঘাতার্জিতে ব্রা্িনীপুত্রস্ত চতুর্ণামংশানাং ক্ষত্রিয়া- 

কল্পনীক্াা। যথা উপধাতার্ষিতধন বিভাগ করিবে ইতি সাঁধারণধনের উপঘাতে 
শৌর্ধ্যাদিত্বারা অর্জিতধন বিভাগ করিবে "এইরূপ শৌর্্যাদিপদ ঘটাইয়া 
গুরুতর শ্রুতিকল্পনার আবহ্ঠকতা নাই। কারণ অবশ্ঠকল্পনীয় সামান্ত লঘুশ্রুতি 
কল্পন! দ্বারাই সমাধা হইতে পারে এজন্য ইহা! হোলাকাধিকরণের স্থল হইল। 
অথবা এই অর্থ যুক্তিত্বারাই পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ যে যাহ। উপার্জন করে 
সে জীবিত থাকিতে সে ধন তাহারই হয় ঘদি বিশেষ বচন না থাকে এই 
বাক্যের তাৎপর্য বিস্যালবধনে সমবিগ্ভ ও অধিকবিদ্থ ভ্রাতার ভাগগ্রাপ্তির 

বাধ! হইল না আনিবে। আর যেখানে একজনের কেবল সাধারণধনমাত্রের 
উপঘাত ও আর একজনের ধন ও শরীর এই উভয়ের উপঘাত ও অদি'ল 
থাকে সেখানে একজনের একভাগ আর একজনের অর্থাৎ সাধারণধনোপ- 

ঘাতে অর্ধকের ছুইভাগ প্রাপ্য হয় ইহ! যুক্তিদ্বারাই পাওয়! গিয়াছে, বচনে 
তাহার অন্বাদমাত্র হুইয়াছে। এভাবতা ইহাঁও গ্রতীত হুইল যে সাঁধারণধনের 

ূ 
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যাবতোহংশস্য স্বল্পস্য মহতোবোঁপঘাতঃ তস্য তদনুসারেণ 
ভাগকল্পনা কাধ্য। ॥৮১॥ 

কিঞ্। কাত্যাঁয়নবচনং। বিতক্তাঃ পিতৃবিস্তাচ্চেদেকত্র 
প্রতিবাসিন;ঃ। বিভজেয়ুঃ পুনঘ্ব্ংশং স লভেতোদয়ো 
যতঃ। ইদং সংস্ষ্টস্য সাধারণধনোঁপঘাতেনার্জকস্য ভাগ- 
দ্বয়ং ইতরেযামেকৈকোভাগ ইতি শ্রীকরেণ ব্যাখ্যাতং তেনানু- 
পঘাতাঞ্জিতশর্জদকস্যৈব ধনং সংস্ষত্বেছপি ন পুনস্তদ্ধনং 
সাধারণমিত্যভিপ্রায়ো৷ যুনের্ব্যাখ্যাতুশ্চ লক্ষ্যতে অনুপঘা- 

পুত্বাদীনাঞ্চ ব্রিদ্যেকাংশানামুপঘাতঃ তত্র হ্বস্বাংশসমসংখ্যমেব তেষামংশ- 

কল্পনমিত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥ 

বক্ষ্যমাণকাত্যানবচনে একত্রপ্প্রতিবাসিনইতিশ্রুতেরেকত্র বাঁসএব নিয়াঁমকে! 
ন সাধারণধনার্জিতত্বং তথাচ কথং স্তায়মূলত্বমিত্যাশঙ্ক্য অন্তাপি স্তায়মূলত্বং 

ব্যবস্থাপন্নতি কিঞ্চেতি। বিভক্তা ইতি। একত্র প্রতিবাসিনোধদা বিভজেযুঃ 

তদ। যতোষম্মাৎ একত্র প্রতিবাসিনো ভ্রাত্রাদেরুদয়ঃ ধনাঞ্জিনং স পুনর্বিভাগে 

দ্যংশং লভেত ইত্যর্থঃ। দ্বাংশরার্জভিতএব অর্জকোদ্ংশমহ্্তীত্যেকমূলকত্থাৎ। 
ইতরেষামেকৈকো ভাঁগঃ একৈকস্তেতি শেষঃ। মুনেঃ কাত্যায়নস্ত তেন একত্র 

উপঘাতস্থলে যাঁহীর যত অংশের উপঘাত হইবে অর্থাৎ সেই অংশ স্বল্ন হউক বা 
অধিক হউক তান্ুসায়ে তাহার ভাগ ব্যবস্থা করিতে হইবে ॥ ৮১ ॥ 

কাঁত্যায়নবচন; পিতৃধন হুইতে বিভক্ত হইয়া পুনর্বার সংহষ্টরূপে একত্র 

বাস করিলে পর যাহা হইতে উন্নতি হয় অর্থাং যে ধনোপার্জন করে 
সেঁর্জিতধনের ছুই অংশ পাঁয় এই বচনের সাধারণধনের উপঘাত পূর্বক 
অর্জন করিলে অর্জফের ছুই ভাগ অন্তান্যের 'এক এক ভাগ প্রাপ্য ইহা 
ভীবয়ার্ধ্য ব্যাখ্য। করিয়াছেন, ইহাতে সাধারণধনের উপঘাত না করিয়া 

| উপার্জন করিলে সে ধন কেবল অর্জকেরই হইবে, সংশষ্ট হইলেও সে ধন সাঁধারণ 



দায়ভাগঃ । ১৬৯ 

তার্জিতে ভাগবিশেষানভিধানাৎ এবঞ্চে অংস্ষ্টবদবিভক্ত- 
স্যাপি তথাত্বমেব যুক্তং বিভাগপ্রাগভাবে তৎ প্রধ্বংসেহপি 
একত্র প্রতিবাসস্য হেতোরবিশেষাৎ সাঁধারণধন্মোপঘাতা- 

িিতেহর্জকস্য ভাগঘ্য়মিতি জ্ঞাপনার্থত্বেন বচনস্যাপ্যুপপত্তেঃ 
ন কেবলং সংস্থষ্টবিষয়ত্বং যুক্তং হোলাকাধিকরণস্যা ্রৈব 
জাগরকত্বাৎ ॥৮২॥ 

প্রতিবাসিত্বোক্ত্যা সাধাবণধনোপঘাতেন হ্বাংশিত্বস্ত গ্রতিপারদদিতত্বাৎ অন্ুুপ- 
ঘাতার্জিতে ভাগানভিধানাৎ। ব্যাখ্যাতুঃ শ্রীকরম্ত তেন তথৈব শ্ফ,টং ব্যাখ্যা- 
তত্বাৎ। অভিগ্রায়ং প্রকাশয়তি অন্ুপঘাত ইতি। এবঞ্চেৎ উপঘাতার্জিতাভি- 

প্রীয়শ্চেৎ। তথাত্বং স্থাংশিত্বং । অবিভক্তত্বে ব্ভাগপ্রাগভাবঃ সং্ষ্টত্ে 

বিভাগপ্রধ্বংসঃ। একত্র প্রতিবাসম্ত অভিন্টশ্ঘনসন্বন্ধম্ত ॥ নন বচনবলাৎ সংস্থষ্ট- 

ধনবিষয়ত্ প্রতীতেন্তদ্বিরোধাঁৎ কুতোইবিভস্তবিষয়ত্বকল্পনং অতো বচনমন্তথোপ- 

পাঁদয়তি। সাধারণেত্যাদিনা । ন কেবলমিতাত্র হেতুমাহ হোলাকেতি। তথাচ 

যথা হোলাকানুষ্ঠানার্থং হোলাকা। কর্তব্যেতি শ্রত্তিঃ কল্সযতে ন কর্তুবোধক- 
প্রাচ্যাদিপদবতী তথ! সাধারণধনোপঘাতেনার্জিতে অর্জকো দ্বাংশং গৃহীয়াদিত্যেব 

শ্রুতিঃ কল্প্যতে ন স্র্জকবিশেষণতয় সংস্থষ্টপদবতীতি ভাঁবঃ ॥ ৮২ ॥ 

হইবে না ইহা মুনি এবং ব্যাথ্যাকর্তী শ্রীকরাচার্যের অভিপ্রায় গুম্পষ্ট দেখা 
যাইতেছে। যেহেতু অনুপধাতাজিতধনে ভাগবিশেষের কথ নাই। এতাবতা 

সংস্ষ্টের হ্যায় অবিভক্তেরও সেইরূপ ব্যবস্থা যুক্তিসিদ্ধ। অবিভক্তাবস্থায় 
বিভাগের প্রাগভাব ও সংস্থষ্টীবস্থায় বিভাগে ধ্বংস হইবায় একত্র বাসপুর্ববক 
সাধারণ ধনসব্বন্ধরূপ হেতুর অবিশেষ প্রযুক্ত সাধারণধনসম্বন্ধে উপাঞ্জিতধনে 
অর্জকের ভাগন্বয় প্রাপ্য, এইরূপ বচনের মীমাংসা করিলেই সর্ধবসাঁমঞজস্ত হয়। 
নচেৎ কেবল সংস্্ই বিষয়েই এই বচন এমত নহে, এই অর্থেই হোলাকাধি 
করণ জাগিতেছে ॥ ৮২ ॥ 

(0: রা 
[ ২২ ] 
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কিঞ্চোপধাতার্জিতে অজ্জকস্য ভাগ্ধয়মিতি তীবনির্বি- 
বাং “সাধারণং সমাশ্রিত্য যত কিঞ্চ্ছাহনায়ুধং । শোঁর্ধ্যা- 
দিনাঘোঁতি ধনং ভ্রাতরস্তত্র ভাগিনঃ। তম্য ভাগদ্য়ং দেয়ং 

শেষাস্ত সমভাগিন ইত্যনেনোপঘাতএব. ভাগছয়স্য বিধাঁনাৎ 
অসাধারণধনশরীরব্যাপারার্জিতে তু ন ভাগঘয়ং ন্যাঁষ্যং কিন্ত 
ধিকং সর্ববমেব বা কিঞ্চিদূনং বা তত্র কিঞ্চিছুনস্য মুনিভিমিব- 
্বভিশ্চানুক্তত্বাহি। সাধারণধনব্যাপারেণ ভ্রান্রস্তরস্য ভাগ- 
দর্শনাৎ তদভাঁবে ভাগাঁভাবএব যুক্তঃ। ঘিরর্য়িতুরিত্যে- 

নম্বাচারে পদবৈয়র্্রূপবাধকাভাবাৎ সামান্তশ্রতিকল্পনমন্ত স্থৃতৌ তু তথাত্ে 
বিশেষণবৈয়র্ঘ্যমিতিবিশেষাকারৈব শ্রতিঃ কল্লযতে ইত্যতআহ কিঞ্চেতি কিন্তৃধিক- 
মিতি ভাগঘয়াধিকমিত্যর্থ; । অধিকঁগ্তৈব ্ৈবিধ্যমাহ সর্ববমেব ব! কিঞ্চিদিনমিতি 
চ। পর্বমিতিশেষঃ | ভাগনির্গমাদিতি। ভাগশ্রবণাদিত্যর্থঃ। তদভাবে ভ্রাত্র- 

স্তরভাগনির্গমহেত্বোঃ সাধারণ ধনোপঘাতত্াতরস্তবব্যাপারয়োর্ভাবে। নু অর্জ- 

কোদ্াংশমর্থতি যেন চৈষাসুৎপাদিতং স্তাৎ সোহপি দ্বাংশমেব হরেদিত্যাদো 

সামান্তিত এবার্জকতয় ঘ্যংশশ্রুতেরন্ুপঘাতেশপি দ্বযংশএবার্কস্তান্তামতআহ দ্বিরর্জ- 

যিতুরিতি। এতম্ত এতদর্থকম্ত অর্জকোদ্্যংশমর্তীত্যাদেঃ | ন্তায়মূলত্বং যত্রৈকশ্য 
ধনদঘারেণ অপরস্ত ধনশরীরায়াসাভ্যামিত্যুক্তযুক্তিমূলত্বং। অন্তথ] স্তায়ামূলত্বে" 
অর্জ কত্বান্প্রবেশোবেতি। পিত৷ গৃষ্হীতাংশদ্বয্ং স্বয়মিতি মূলশ্রুতৌ অর্জকত্ব- 

সাধারণধন সম্বন্ধে উপাঞ্জিতধনে অর্জকের ছুই ভাগ প্রাপ্য ইহা! নিধিববাদ 
হইল। সাধারণ বাহন কিন্বা অন্তর আশ্রয় করিয়া! শৌধ্যাদিছার! যে ধন 
উপঁঞ্িন করে সে ধনে ভ্রাতারা অংশি হয়, অর্জজককে ভাগ্য দিবে । অবশিষ্ট 
সকলে সমভাগী, এই বচনে উপধাতস্থলেই ভাগস্বয়ের বিধান হেতুক অসাধারণ 
ধন শরীরায়াসে অজিততধনে ভাগ্য ব্যবস্থা হইতে পারে না। কিন্ত তদপেক্ষা 

1 অধিক প্রাপ্য বণ উচিত, মেই অধিকটি কি, সকল, কিংবা কিঞ্চিত নুন ইহা! 
তি] 
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তস্য চ ম্যায়মূলত্বমেব যুক্তং অন্যথা শ্রুতিকল্পনে .অর্জজকত্বা- 

নুপ্রবেশোবা পৃথথাধিকারী কল্পনীয়ঃ স্যাৎ। তম্মাদনুপঘাতা- 
জ্জিতমর্জকস্যৈৰ নেতরেষাঁমিতি সিদ্ধং ॥৮৩। 

কিঞ্চাবিভক্তার্জিতং সর্ব বিভজেয়ুরিতি ন ন্তাবৎ সাঁমা- 

ম্যেন বচনং কক্পনীয়ং শৌর্ধ্যাদ্িধনে পধুদাঁসদর্শনাৎ। 
তথা মনুঃ। বিদ্যাধনস্ত যদ্যস্য ততস্যৈব ধনং ভবেৎ। 

বিশেষণপ্রবেশইত্যর্থঃ। নম্বেবং অজকঃ পিতা দ্যংশং গৃৰী্রদিতি শ্রুতিকল্পনে 

পিতুরনজ“কন্ত দ্বযংশানুপপত্তিং অজ কস্ত ত্রাত্রাদেঘ্বযংশামুপপত্তিশ্েত্যতআহ পৃথ- 
খ্বেতি। পিতৃত্বাদিনিরপেক্ষঃ পৃথগ্জকএবাধিকা রী কল্লঃ স্তাৎ। তথা চোভয়খৈব 

শ্রুতিকল্পনে গৌরবাৎ স্তায়মূলতবমেব যুক্তমিতি ভাবঃ। উপসংহরতি ভম্মাদিতি ॥ ৮৩ ॥ 
নন্গ স্তায়মূলত্বে অজবকিন্ত ব্যাপারতারতম্যেন বিভাগতারতম্যং স্তাৎ তথাচ 

সামান্ততএব তন্ত ভাগম্বয়াভিধানমধুক্তমঞেংবিভক্তাঞ্জিতে অর্জকস্ত ভাগঘয়ং 

বিচার করিতে গেলে কি মুনিগণ কি নিবন্ধকারগণ কেহই কিঞ্চিৎ ন্যনের 
ব্যবস্থা না লেখায়: সাধারণের উপঘাঁতে অর্জনস্থলে অন্ত্রাতীর ভাগপ্রান্তি- 

দর্শনে উপঘাতের অভাব স্থলে অন্তের তাগপ্রাপ্তির অভাবই যুক্তিসিদ্ধ হয়। 
অর্জকের ভাগছয় প্রতিপাদক ৰচনের স্ঠায়মূলক অর্থাৎ একের কেবল ধনের 
ব্যাপার ও অর্জকের ধন ও শন্নীর এই উভয়ের ব্যাপাব ধরিয়া, ব্যবস্থা স্থির 

করাই উচিত, তাহা না করিয়া শ্রুতিকল্পনা করিলে পিত্রাদিস্থলে অর্জকপদ 
প্রবেশ করিয়া! শ্রুতিকল্পনী করিতে হইবে। অথবা পৃথক্ কেবন অর্জকপদ 

দিয়! শ্রুতিকল্পনা' করিতে হইবে, উভয়থাই গৌরৰ দোষ ঘটিয়া উঠে। 
হৃতরাং অস্থপাতাম্জিত অর্থাৎ সাধারণ ধনসন্বন্ধ না রাখিয়! যে ধন উপাপ্রিত 
হয় তাহা কেধল উপার্জফেরই প্রাপ্য তাহাতে অগ্ঠের অধিকার নাইু এ হ্হা 
সিদ্ধ হইল॥ ৮৩॥ 

শ্রীকরাচা্যের মত তুলিয়া দুিতেছেন খা অবিভক্ত অবস্থায় উপাজ্জিত 
ধন সকল ভ্রাতারা ভাগ করিয়া লইবে, এইরূপ সামান্ততঃ বচন কল্পনা কর! 

রি... 
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মৈত্রমৌদ্বাহিকধ্চেব মাঁধুপর্কিকমেব চ | তথা মনুবিষ্ণ্। 
অনুপদ্বন্ পিভৃদ্রব্যং শ্রমেণ যছুপার্জয়েৎ। ত্বয়মীহিতলব্ধ- 

স্তশ্লাকামো দীতুমহ্তি। অনুপস্ম্নিতি বিদ্যাদিধনেহপি 

সন্বধ্যতে সভ্যুপঘাতে বিভাগবচনদর্শনাৎ । তথা যাজ্ঞবন্থ্যঃ। 
পিতৃদ্রব্যাবিরোধেন যদন্যৎ স্বয়মর্জিতং। মৈত্রমৌদ্বাহিক- 
ধৈব দায়াশানাং ন তদ্ভবেৎ। ক্রমাঁদভ্যাগতং দ্রেব্যং হৃতম- 
ভ্যুদ্ধরেত, ফঃখ দাঁয়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাঘিদ্যয়া লব্ধমেব চ। 

তথা নারদঃ। শৌর্ধ্যভা্য্যাধনে হিত্বা। যচ্চ বিদ্যাধনং 'ভবেৎ। 

ইতরেয়ামেকেকোভাগ ইতি সামান্তশ্রতিমূলত্বমেবোচিতম্জ কদ্যংশিতবস্ত অতএবানু- 
পঘাতাজিতেহপি প্রতিগ্রহধনে অবিভক্তািতত্বমাত্রেণ সর্ধেষাং বিভাগোলেকে 
দৃশ্ততে ইতিশ্রীকরমতমুত্তোল্য দুষয়দ্রি কিঞ্চাবিভক্তেত্যাঁদি। শৌর্ধ্যাদিধনইতি। 
অনুপঘাভাঞ্জিতশোর্ধ্যাদিধনইত্যর্থঃ | সন্ধধ্যত ইতি বিদ্যাধনস্ত যদ্যস্তেতি প্রাশ্ব- 
চনোক্তবিদ্যাধনেহপি সম্বধ্যতইত্যর্থ; বৈদ্যো২বিদ্যায়েতিপ্রাগুক্তবচনে পিত্র্যং দ্রব্যং 

অনুচিত। যেহেতু সাধারণ ধনেব অনুপাতে শৌধ্যাদি দ্বারা অঞজ্জিতধনে 
অন্তেয় ভাগপ্রাণ্তির পযুদাস দৃষ্ট হয়, যথা মন্থু, যাহার যে বিষ্ভালকধন 

তাহা তাহাঁবই হয় এবং মিত্রলদ্ধ বা বিবাহলক অথবা পৌরহিত্যলন্ধধন 
কেবল উপার্জকেক্সই প্রাপ্য তথা মন্থ ও বিষুব্চন, পিতৃদ্রবোর উপঘাত না 

কবিয়া শ্রমদ্ধাব! যাহ! উপার্জন করে সেই স্বোপার্জিতধন অনিচ্ছু হইলে 

অন্তকে দিবে না। বিদ্যাধনেতেও সাধায়ণধনের অন্ুপঘাতে অবিভাজাতা 

উপঘাত হইলে বিভাজ্যতা দৃষ্ট হয়। তথা যাল্তবন্কয, পিভৃধনের অবিরোধে 
যাষ্টুকিছু অজ্জিত হয় তাহা মিত্রলন্ক হউক বাঁ বিবাহলন্ধ হউক কিংবা 
অন্যরূপই হউক স্বোপাঞ্জিতত্ব প্রযুক্ত তাহা অন্তের প্রাপ্য হইবে না আর 
পৈতৃকধন অন্ত কতৃক হৃত হইলে যে ব্যক্তি তাহা উদ্ধার করে সে সে ধন 
অন্য দায়াদগ্ণকে দিবে না এবং বিদ্যালন্ধধনও অন্তকে দিবে না। তথা 

7 
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ত্রীণ্যেতান্যবিভাঁজ্যানি প্রসাদে যশ্চ পৈতৃকঃ। তথা ব্যাসঃ। 
বিদ্যাপ্রাণ্তং শৌঁ্যধনং যচ্চ সৌদায়িকং ভবে । বিভাগ- 
কালে তত্তস্য নান্বে্টব্যং স্বরিকথিভিঃ । (সৌদায়িকং হ্থদা- 
য়সম্বদ্ধিভ্যো যল্পবং। পিতামহেন যদ্দত্তং পিত্রা, বা শ্রীতি- 

₹। তস্য তন্নাপহর্তব্যং মাত্রা দত্তঞ্চ যদ্তবে। অনা- 

শ্রিত্য পিতৃদ্রবং স্বশক্যার্ধোতি যদ্ধনং। দায়াদেভ্যো ন 

তদ্দদ্যাৎ বিদ্যালদ্ধঞ্চ যস্ভবেহ ॥ ৮৪ ॥ 

তদেবমাদিবচনৈর্যাবদ্র্ণবর্ণভ্তরালানাং সন্ীর্ণজাতানাং সক- 
লবিদ্যানিমিত্তস্য সৌদায়িকস্য চ শ্বজনদত্তস্য চ তথা মিত্র- 

সমাশ্রিত্য ন চেত্তেন তদঞ্জিতমিতিশ্রাতেরত্রাপি তদেকবাক্যতয়! বিদ্যাধনেহপা- 
মুপঘাতান্বয় ইতি ভাবঃ। ক্রমাদভ্যাগতমিতি। ক্রমাদীগতমিত্যর্থঃ। এতচ্চা- 

সাধারণমাত্রোপলক্ষণং তেন ভ্রাতৃণাং ম্বাজিতধনেহপীয়ং ব্যবস্থা । উদ্ধরেদিত্যেক- 
বচনেন অন্ঠেষাং কারিকব্যাপারস্যাভাব উক্তঃ ॥ ৮৪ ॥ 

যাবদর্ণেতি। বর্ণাঃ ব্রাহ্মণাদয়শ্চত্বারঃ | বর্ণাস্তরাল! অন্বষ্ঠকরণাদয়ঃ | সক্কীর্ণ- 

জাত। রথকারাদয়ঃ | সর্বমেবেতি। অন্ুপঘাতাজিতং সর্ধবমেবেত্যর্থঃ ॥ নির্ধি- 

নারদবচন, শৌর্যালবধন, বিবাহলন্ধধন ও বিদ্যালবধন এই তিন ধন এবং 

পিতার অনুগ্রহলব্ধধন এই সকল অবিভাজ্য, ইহা! পরিত্যাগ করিয়' অন্তধন 
ভাগ করিবে। তথা ব্যাস, বিদ্যাদ্বারাপ্রাপ্ত শৌধ্যলন্ধ ও যাহা! সৌদায়িক 
অর্থাৎ পিভৃব্যার্দি হইতে প্রাপ্ত হয় তাহ! অবিভভ্তধনাধিকারির! বিভাগকালে 

অনুসন্ধান করিবেন নাঁ। এবং পিতামহদত্ত বা পিভৃদত্ত কিংব| মাতৃদতধন 
অন্যে ভাগ করিয়া লইবে না । এবং পিতৃধন আশ্রয় ন! করিয়া নিজশকতিুরা 
যে ধন উপার্জন করে সে ধন এবং বিদ্যালবধন দায়াদদিগকে দিবে না ॥ ৮৪ ॥ 

ইত্যাদি নানা বচন ছারা কি চাতুর্বণ্য কি অন্ুলোমজ কি প্রতিলোমজ 

সর্বজাতীয়ের পক্ষে বিবিধবিদ্যালৰই হউক আর সৌদায়িকই হউক, স্বজনদত্বই 
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বিবাহমধুপর্কপ্রাণ্তস্য শৌর্য্েণ চ যুদ্ধাদিনা প্রাপ্তস্য কৃষিসেবা- 
বাণিজ্যাদিনা চ শ্রমেপোপাজ্জিতিস্য অন্ুপঘাতেন চ স্বশক্তি- 
মাত্রাঙ্জিতস্য পয়ুদাসাঁৎ সর্ববমেব পর্যযযদস্তমিতি তদিতরা- 
ভাঁবাঁৎ নির্ব্বিযয়ে! বিধিঃ অথ যথাঁকথঞ্চিদেকে। দ্বিকে। বা 
বিষয়ো লত্যতে তদা তদেব স্বপদেন নির্দেষ্ট,মুচিতং মুনীনাং 
অবিভক্তাত্জিতমমুকধনং বিভজেদিতি লাঘবাঁৎ ম্বপদাৎ শীত্র- 

প্রতীতেশ্চ শন তু শৌর্যাদিধনেতরতয়া বহুতরপদপ্রয়োগাপত্তা! 

ষয়োবিধিরিতি। অন্ুপঘাতেন শৌর্য্যাদািততত্তদ্ধনেতরদবিভক্তা্জিতং বিভজে- 
দিতি বিধির্ভবদভিমতঃ স চ নির্ববিষয়ঃ যাদৃশমপ্রাপ্তবিষয়ং প্রাপা বিধিত্বং তাদৃশ- 

বিষয়শূগ্ভঃ। অত্র হেতুঃ তদিতরাভাবাদিতি। ন্তায়প্রাপ্তেতরস্ত বিষয়স্তাভাবা- 

দিত্যর্থঃ উপঘাতা্জিতবিভাগন্ত তুওষ্ঠায়তএব প্রাঞ্থতয়া নাপ্রাপ্তত্বমিতি তাবঃ। 
নম্ববিভক্তলন্ধনিধিরেকোহস্তি বিষয়ঃ কৃপয়োদাসীনদত্বমাদায় দ্বিকোবা বর্ততে 

এতয়োশ্চাসাধারণব্যাপারার্জিতত্বেন তদিভাগন্ত ভ্তায়াদপ্রাপ্তেরিতি তৎ কথং 

নির্বিষয়ত্বমিত্যাশঙ্কতে অথেতি | ম্বপদাৎ বিশেষরূপেণ বোধকপদাৎ। নতু 
শৌধধ্যাদীতি। ন ত্বন্থপঘাতেন শৌর্ধ্যাদ্যঞিতেতগ়াবিভক্তাঞিতধনতয়েতার্থঃ। 

০ আজাদ 

হউক, মিত্রলব্ধই হউক, বিবাহলন্ধই হউক, আর্তিজ্যলন্ধই হউক, যুদ্াপিত্বারা 
শৌরধ্যলবূই হউক, কৃষিবাঁণিজ্যাদিতীরা শ্রমলন্ই হউক, আর অনুপঘাতে 
নিজপক্িদ্বারা উপাজ্জিতই হউক এই সকল ধনের বিভাগের পর্ধযদান 

করায় সকল ধনই বিভাগে পর্,দত্ত হইয়া উঠিল। তত্তিপ্ন অবিভক্তাজ্জিত 
বিভাজ্য ধন ন! থাকায় অবিভক্তার্জিতধন বিভাগ করিবে এই বিধির স্থৃলা- 
ভাব! আর যদিও যখাকথঞ্চিৎ একটি অথবা ছুইটিস্থল পাওয়া যায় তাহ! 
হইলে তাহাই ন্বশবন্ধারা নির্দেশ কর মুনিগণের উচিত অর্থাৎ অবিভক্তার্জবিত 
অমুকধন ভাগ করিবে এইরূপ বিধি করিলে নুম্পষ্ট শব ছারা হীপ্র বোধ হয়। 
নতুব! শৌধ্যাদিলব্ধধন ভিন্ন অন্যধন ভাগ করিবে এরূপে বহুতরপদ প্রয়োগ 

[ষ্ভ 
ন্ নি, 
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গোৌরবাৎ পয়ুদাসত্বে চ সর্ধবমুনিভিরেব সকলপধু'যদসনীয়- 
পদানুকীর্তনং কর্তব্যং তিদ্বিন! তদিতরজ্ঞানানুপপত্তেঃ মুনীনাং 

পধুর্দাসবচনং বালপ্রলপিতমিব স্যাৎ প্রদর্শনার্থত্বে তু অনা- 
স্থয়া কেনচিৎ কিঞ্চিৎ কীর্তিতং কেনচিচ্চ কিঞ্চিদিতি যুক্তং 

সর্ববস্যাকীর্তনং তন্মাৎ সাধারণধনোপঘাতাজ্জিতং ধনং 
বিভজেদিতি বিধিঃ শৌর্ধযাদিপদঞ্চ বাঁক্যেযু প্রদর্শনার্ঘং অতো- 
ইবিভক্তার্জিতত্বমাত্রেণ ধন্য সাধারণত্বাভিধানমপ্রামা- 
ণিকং॥ ৮৫॥ 

বছুতরপদেতি। পদার্থানাং বাক্যার্থঘটকতয়া বাক্যঘটকপদার্থানামুপস্থিতৌ 
তদবিতান্বয়ক্রমেণ প্রকৃতে প্রককতোপস্থিতিরিতি বিলন্বোপস্থিতিকত্বাদিত্যর্থঃ ইদমু- 

পলক্ষণং পদার্থোপস্থিত্যািকল্পনাগৌরবমপি' দ্রষটব্যং। বালপ্রলপিতমিতি। 

বিদ্যাধনেতরদ্ধিভজেৎ শৌধ্যাদিধনেতরৎ  বিভজেদিত্যাদি প্রত্যেকানভিধানে 
কম্মাদপ্যতিধানাৎ নং বিভাজ্বাতাবচ্ছেদকস্য উক্ততাবদ্ধনেতরাবিভক্তার্জি তধনন্বস্য 
পরিচয়; তথাচ তাদৃশধনবিভাগন্ত প্রক্কতন্তাপ্রতিপাদকতয়৷ নিরর্থকত্বেন বাল- 
প্রলাপতুলাত্বাৎ বালপ্রলপিতমিতার্থঃ। মন্মতে অন্ুপধাতানং যন্ত্র যত্র ধনে 
সম্ভবতি তত্তছদাহরণার্থত্বেন নানর্থক্যমিত্যাহ্ প্রনর্শনার্থত্বইতি ॥ ৮৫ ॥ 

করায় গৌরব দোষ ঘটে। আর তত্ব অবিভাজ্যধনের নিরাদ করিতে 

গেলে সকল মুনিরই সমস্ত অবিভাজ্য ধনের উৎকীর্তন করা উচিত। তাহা 
না করিলে তত্তিন্ন বিভাজ্য ধনের জ্ঞান হয় না, এজন্ত কতকগুলি অবিভাজ্য- 

ধনের কীর্তন কর! মুনিদিগের শিগুগ্রলপিতের নায় নিরর্থক হয়। আর 

অন্ুপঘাতে উপাঞ্জিত ধন বিভাজ্য হয় না তাহার উদাহবণ & সকল ু্নে 
প্রদর্শিত হুইয়াছে এইরূপ মীমাংদ! করিলে কেহ কিছু কেহ কিছু করিয়৷ 

উদ্দাহরণ দিয়াছেন তাহাতে সকল পরিগণন! না করিলে দোষ হয়ন! বিধায় 

সাধারণ ধন সম্বন্ধে উপাঙ্জিত ধন বিভাগ করিবে, এইরূপ বিধি করাই কর্তব্য। 

রি... 
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কিঞ্চ। ক্রমাদভ্যাগতং দ্রব্যং হৃতমত্ত্যুদ্ধরেতু, যঃ। 
দ্ায়াদেভ্যে। ন তর্দদ্যাৎ বিদ্যয়! লব্ধমেব চ। অন্র যাজ্যবন্থ্য 

বচনেইপি পিতৃপিতামহাদিধনমপি কেনচিদপহৃতং যোহভ্যু 

দ্বরেৎ তস্যৈব তন্নান্যেষামিতি ভবতোঁহপি সম্মতং তেন 
পুর্ববসন্বন্ধলেশে সত্যপি অবিভক্তানামপ্যত্যুদ্ধারকত্বেন তত্র 

সম্বন্ধং নিরাকুর্ধন্ অপূর্ববত্বেন ন্বাঞ্জিতে স্ুদূরমেবান্যেষাং 

অথাত্র নিষেধএব ন পধুণদাস ইত্যেকেন সর্বাকীর্তনেংপি ন,ক্ষতিরিত্যত 

আহ কিঞ্চেতীতিচূড়ামণিঃ তন্ন বাক্যভেদকল্পনাগৌরবাপত্তেঃ পযুর্টদাসন্তৈব ভ্তাষা- 

ত্বাৎ কিস্তৃুপঘাতাভাবে বিভাগাঁভাব ইতি প্রাগুক্যুক্ত্যন্তবমাহ কিঞ্চেতি। 
অবিভক্তানামপীতি ৷ অবিশেষেণ বচনস্ত বিভক্ত বিভক্তবিষয়ত্বাদিত্যাশয়ঃ | অপূর্বব- 

ত্বেন পুর্ববসন্বন্ধলেশশূন্যত্বেন। ন হীড্রি। জ্যোতিষ্টোমইতিবাক্যেনান্বয়ঃ | পিতৃদ্রব্য- 
বিনাশাসম্ভবং দর্শয়তি দ্রব্যং হীতি। আনমনং সন্তোষঃ মুখেন দ্বারেণ। একহায়- 
ন্যাদিকমিতি। অরুণয়া৷ একহায়ন্য! পিঙ্গাক্ষ্যা গব! সোমং ক্রীণাতীত্যত্র বিক্রে- 
তুর্বশীকরণদ্বারা যখৈকহায়নী মূল্যতয়া উক্তব্রয়োপযে্গিনী তত্বদিতার্থ;ঃ। 

শৌধ্যাদিপদ প্রয়োগ প্রদর্শনমাত্র, অতএব অবিভক্ত কতৃক উপার্জিত ধনের 
সর্বসাঁধারণত্ব কথন অগপ্রামাণিক ॥ ৮৫॥ 

আর পূর্বপুরুষক্রমে আগত ধন অন্তকত্বক হৃত হইলে যে উদ্ধার কত্সে 
সে ধন সে অন্তদায়াদদিগকে দিবে না এই যাজ্ঞবস্ধ্যবচনেও পিভৃপিতামহাদি 

ধন কোন বাক্তি কর্তৃক হ্ৃত হুইলে যে উদ্ধার করে তাহারই সেই ধন হয় 
অন্তের ভাগ নাই তোমারও ইহা যখন অভিমত তখন পূর্বপুরুষের সম্বন্ধ 
লেশ, থাকিলেও অবিভক্ত বাক্তির উদ্ধারকতা নিবন্ধন তদ্ধনে অন্যের অধিকার 
সম্বন্ধ নিরাকরণ করত খষি, পূর্বপুরুষের সম্বন্ধলেশশূন্যস্থলে স্বোপার্জিত 
ধনে অন্ঠের অধিকার সম্বন্ধ স্থদূরপরাহত করিলেন। আর যে শ্রীকরাচার্ধ্য 

কহিয়াছেন যে যদি পিতৃত্রব্যের অন্ুপঘাঁতে অক্জিত ধন কেবল অর্জকেরই হয় 
তবে প্রতিগ্রহলব্ধধন কখনই অন্ত ভ্রাতার হইতে পারে না। কেন না প্রাতি- 
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সন্বন্ধং নিরস্যতি। যচ্চোক্তং শ্রীকরেণ যদি পিতৃদ্রব্যানুপ- 
ঘাতাজ্জিতমজ্জকস্যৈব তদ প্রতিগ্রহোপাতং ধনং ন কদাচিৎ 
ভরাত্রস্তরস্য ভবে ন হি প্রতিগ্রহঃ পিতৃদ্ব্যবিনাশেন সম্ভবতি 
দ্রব্যং হি দাতুরানমনমুখেন প্রতিগ্রহে উপযুজ্যতে একহাঁয়- 
ন্যাদিকমিব সোমক্রয়ে কর্তৃশরীরধারণেন বা পয়োব্রতারদিক- 
মিব জ্যোতিষ্টোমে তত্র তাবদ্দৃষ্টার্থে দানে দ্রেব্যান্তরগ্রহাণেন 

আদিনা বাসস! ক্রীণাতীত্যুক্তবাসসঃ পরিগ্রহঃ। ন চ বাসসোঁগোর্বৈকল্লিকত্বং 
বিষমশিষ্টত্বাৎ তথাচ বাসোবিশিষ্টায়া একস্তা এব গোঃ ক্রয়সাধনত্বাৎ পৃথক্ক্রয়া- 

সাধনন্ত বাসসঃ কথমাদিপদগ্রাহ্ত্বং বাসস! সোমং ক্রীণাতীতিপৃথক্বাক্যবলেন 
বাসোহবিশিষ্টগবা ক্রয়েপ্রীশস্ত্যাবগমাৎ প্রশস্তক্রয়ে বাসোবিশিষ্টায়া গোরাদি- 
পদগ্রাহাত্বসস্তভবাৎ পপণ্যান্তরক্রয়ে মৃল্যতয়োক্রন্থবর্ণাদেরা দিপদগ্রাহাত্বসৌলভ্যাচ্চ। 
কর্তৃশরীরধারণেনেতি। অন্তরা প্রকৃতকন্ম্ণ ইতি শেষঃ। অতএব দৃষয়িষ্যাতি 

গ্রহস্থলে দাতার সন্তোষ জননার্থ পিতৃত্রব্যের উপধাত সস্তবে না। যেমন 

সোমলতা রস ক্রয়*করিতে একবৎসরবয়স্কা৷ গৰী প্রভৃতির মূল্য আবশ্তক এবং 
জ্যোতিষ্টোম যাগে হুপ্ধপানাদ্দি যেমন যাগকর্তার শরীরধারণের কারণ বলিয় 

যাগের উপযোগী হয়, সেইরূপ প্রতিগ্রহ স্থলে ঘটে না। যেহেতু ধর্্ার্থ 

দানস্থলে দাতাকে দ্রব্যাস্তর দিয়া সন্ত্ট করিবার আবশ্তকতা নাই। ম্থতবাং 

গ্রতিগ্রহ লাভ কবিতে দাতার তুষ্টিকর দ্রব্যাস্তর দানের উপযোগিতা নাই 
এবং স্বর্গীর্ঘ দীর্থকালসাধ্যজ্যোতিষ্টোমযাগে শরীরধারণোপযোগি ভোজন যেমন 

আবশ্যক করে প্রতিগ্রহে সেরূপ ঘটে না, কা'রণ প্রতিগ্রহ ক্রিয়া অতি অল্লকাল- 

সাধ্য, তাহাতে প্রতিগ্রহকত্তার ভোজনের অপেক্ষা কি? সুতরাং প্রতিগ্রহ লাভ 

করিতে দ্রব্যাস্তর দান কিনব! সর্বসাধারণ অন্ন ভোজন করা ইত্যাদি কোন প্রক্ষাতর 

সাধারণদ্রব্যের উপঘাত ঘটে না এই মত ভাল নহে কেন না যে গ্রতিগ্রহ 

দেওয়ায় তাহার আনতি অর্থাৎ সস্তোষের নিমিত্ত উপটৌকন প্রভৃতি দান নিবন্ধন 
ধনের উপঘাত লোকে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। আর কলিযুগে গ্রতিগ্রহলন্ধধন 

রর লাতিন কীটিটিটিটিতৌরিরা 
[ ২৩ ] | 
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ন দাতুরানতিরপেক্ষিতেতি ন দাত্রানত্যা দ্রব্যমুপযুজ্যতে 

প্রতিগ্রহন্ত চাল্পকালীনত্বাৎ ন তৎকর্ত 'র্ভোজনমপেক্ষিতং 

দীর্ঘকালীনজ্যোতিষ্টোমেনেব স্বর্গকর্ত্] রিতি তম্মন্দং দাঁপকা- 
নত্যর্থমুপহাপ্রপ্রদানাদিন। ধনোপঘাতস্য লোকে বহুলমুপ- 

লন্তাৎ কলে চ প্রতিগ্রহধনস্য সেবাধনসমানত্বাৎ অতএব 

কলৌ ত্বন্ুগমান্বিত ইতি স্মরন্তি ॥ ৮৬ ॥ 

যচ্চ ছিরাবস্থিতের্যভিচারাঁৎ ন প্রতিগ্রহকাঁরণত্বমানতে- 
রত্ত আনতিদ্বারা ন প্রতিগ্রহার্থত্বং দ্রব্যস্যেত্যুক্তং তন্মন্দতরং 

প্রতিগরহনত চেতি | পয়োব্রতাদিকমিবেতি |  দীর্ঘকালীনজ্যোতিষ্টোমাদৌ 

পয়ঃপানং ব্রাহ্মণস্তেতানেনাভিহিতং ক্রীবভোজনাদিকং যথা শবীবধাবণদ্বাবা 

উপযুজাতে তছদিত্যর্থঃ | ছয়ং ক্রমেণ দৃষয়তি তত্রেত্যাদি প্রতিগ্রহস্তেতাঁদি চ। 

দীর্ঘকালীনজ্যোতিষ্টোমস্তানেকাহসাধাত্বাৎ শবীরধারণার্থং যাগকর্ত্র্থা ভোজনম- 

পেক্ষিতং তথা প্রকৃতে নেতি ব্যতিবেকেণ দৃষ্টাস্তঃ ৷ উপহাবপ্রদানাদিনা 

পাঁবিতোিকত্রব্যদানাদিনা | উপদানাদিনেতি পাঠে উৎদ্রকাচদাঁনাদিনেতার্থঃ | 
কলৌ চেতি। তেন সেবায়৷ বহুতবকালসাধ্যত্বাৎ শবীবধাবণার্থমপি ধনোপঘাঁতঃ 

কাচিংক ইত্যুক্তং। অন্ুগমেতি অনুগম উপসর্পণং তেনান্বিতে দীয়তে উত্যন্থয়ঃ। 
তথাচোক্তং। কতে তু দীয়তে গত্বা ত্রেতায়াঁমাহুতাঁয় বৈ। দ্বাপরে যাচমানায় 
কলৌ তবন্থগমাথিতে তি ॥ ৮৬ ॥ 

চিবাবস্থিতেরিতি । চিরাবস্থিতেবপি প্রতিগ্রহদর্শনাৎ আনতের্ধযভিচাবাৎ ন 

কাবণতা ইতার্থট। আনতিদ্ব!বেণ আনতিদ্বাবেণেব ন তু স্বাতস্ত্রেণ তেন 
এজ 

সেবাধনের সমান হইয়াছে । অতএব স্মৃতি, সতাযুগে বাটাতে গিয়। দান করে, 

প্নের্তীযুগে আহ্বান করিয়া দান করে, দ্বাপরযুগে যাচঞা কবিলে পর দান করে 
এবং কলিযুগে সর্ব্বদা উপুসূপ্পণ করিলে দান করে ॥৮৬॥ 

আরও কোন ব্যক্তি বলেন যে দ্রাতাব নিকটে বহুকাল স্থিতি করিলেও 

গ্রতিগ্রহ লাভ হয় তাহাতে ধনদান করিয়া আনতি অর্থাৎ দাতার সম্তোষ জক্মাই- 
। 

! "বা সে সব উপর াস 1 
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আনতিদ্ারেণ চিরাশ্রয়ণাদীনাং প্রতিগ্হকারণত্বাৎ পুরুষন্তা- 
শয়বৈচিত্র্যেশ কস্যচিদ্ধনদাঁনেন কম্যচিচ্চিরাশ্রয়ণারদিনা কস্য- 
চিততদ্গুণানুসন্ধানমাত্রেণ দর্শনা সহকার্ধ্যভাবেন ,কার্ধ্য- 

নুৎপত্তের্নাকাঁরণতা অতএবোক্তং আনতেরনিয়তেপায়পরি- 
ণানত্বাদিতি ॥ ৮৭ ॥ 

নানতের্বাভিচাব ইতি ভাবঃ। চিবাঁশ্রয়ণাদীনামিত্যাদিনা ধনদানুগুণানুসন্ধানয়োঃ 

পবিগ্রহঃ ।, ননু চিবশ্রয়ণাদীনাঁং পবম্পবব্যভিচারেণ হরসারাতি প্রতি কাঁবণতে- 

তাত আহ পুরুধাশ্রয়েতি। পুরুষাঁশয়ন্ত আনতিরূপস্ত বৈচিত্যেণেতার্থ:। 

তথাচানতিগতবৈজাত্যবাক্ীনাং প্রত্যেকস্ত চিবাঁশয়ণাদীনাং কাধ্যতাবচ্ছেদক ত্বাৎ 

ন ব্যভিচার ইতি ভাঁবঃ। বস্তবত্ত্ত এযামেকশক্তিমত্বেনৈব কাঁবণত্বং তেনীনতিগত- 

নাঁনাবৈজাত্যকল্পনে ন ক্ষতিবিতি বোধ্যং | দদর্শনাদিতি। আনতেবিতি শেষঃ। 

ননু তথাঁপান্যয়বাভিচাবঃ সতাপি চিবাশ্রয়ণাঁদৌ কম্তচিৎ আনত্যন্থৎপাঁদাদত আহ 

সহকার্ষ্যেতি। পুকষাশয়বিশেষঃ সহকাবী তদভাবাৎ তত্র নাঁনতিরিতি ন ব্যভি- 

চাবইতি ভাবঃ | *কেচিতত, নন সত)ামপানতৌ কচিৎ প্রতিগ্রহা প্রাপ্ত্যা 

কথমানতেঃ প্রতিগ্রহকাবণত্বমত আহ সহকার্যেতীত্যাহুঃ। অনিয়তোপায়েতি। 

পবল্পবনিবপেক্ষনানোপায়সাধ্যত্বাদিত্যর্থঃ। তেনৈকশক্তিমত্্াৎ বৈজাত্যাদ্া! কার্ধ্য- 

কাবণভাব ই ভাঁবঃ ॥ ৮৭ ॥ 
এটি -:. শশী এ পেশী শীট ও পেশী পপ সাপ পাপিশীী শেপ পা 

বাব অপেক্ষা নাই, এজন্য আনতি জননদ্বার! দ্রবোব প্রতিগ্রহোপষোগিত্ব হয় ন 

এই মতও অতি মন্দ। যেহেতু আনতিদ্বাবাই চিথাবস্থান প্রভৃতি গ্রতিগ্রহের 

কাবণ হয়, তাহাতে পুরুষেব আশহয়ব বৈচিত্র্য 'প্রাযুক্ত কাহারো ধন দানদ্বাবা 

কাহাঁবে! চিবসন্লিধানদ্ধাব! কাাবে! গুণানুসন্ধান মাত্র দ্বাবা আনতি দেখ! যায়। 

| স্বৃতরাং দাঁতাঁব আঁশয় বিশেষ সহকারী, কাঁবণ, তাহা! না থাকায় কার্য্যের উৎপাত 

না হইলে কাবণতাঁব ব্যাঘাত হয় না । অতএব উক্ত হইয়াছে পুরুষের আনতি- 

জনন নানাউপায়সাধ্য অর্থাৎ আশয় বিশেষে উপায়বিশেষ সন্তৌোষের কারণ 

হয় ॥৮৭ | 

১. 

০ ১ 

সলাত শপ পপ পপ পা 

১১১১১১১১১১0 
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যদপুযক্তং অথ তৎসন্নিধিমস্তরেণ প্রতিগ্রহ্স্যাসম্তবাৎ 

ভোজনমন্তরেণ চ তদযোগাৎ তস্যাং স্থিতো ব্াপ্রিয়মাণং 

ধনং প্রণাঁল্যা প্রতিগ্রহং নিষ্পাদয়তীতি তদা জ্যোতিষ্টোমাদি- 
কর্ধণঃ প্রীচীনমপি ভোজনং শরীরস্থিতৌ ব্যাপ্রিয়মাঁণং 
প্রাচীনশরীরস্থিতিমন্তরেণ জ্যোতিষ্টোমাদ্যনিষ্পতেঃ প্রণাল্য। 
জ্যোতিষ্টোমার্ঘথমিতি সর্ধবমেব ভোজনং ক্রত্বর্থ স্যাৎ ন পুরু- 
ষার্থ তথা তৎসাঁধনমপি দ্রেব্যং ক্রত্বর্থ, স্যাৎ তদর্জনো- 

পায়োহপি ক্রত্বর্থ; স্যাদিতি পুরুার্থত্বং দ্রব্যার্জভনস্য দ্রব্যস্য 
ভোজনস্য চ হীয়েতেতি তম্মন্দতমং প্রণাল্যা জ্যোতিষ্টৌোমো- 
পকারকত্বেহপি ভোজনস্য সাক্ষাৎ তৃপ্তযর্থত্বাৎ পুরুষার্থস্যৈব 

শ্রীকবেণৈব প্রতিগ্রহে গ্রকাবাস্তরেণ পিতৃত্রব্যোপধাতবাদিমতং যত প্রতিবন্ধ- 

মূপন্তস্ত নিরসিতং তমপি দূষরিতুমাহ যদপৃযক্তমিতি হীয়েতেত্যস্তং যদপুযুক্তমিত্যর্থঃ | | 

তন্তাং স্থিতৌ প্রতিগ্রহাবধি দাতৃসন্নিধিস্থিতো প্রণাল্যা প্ুরম্পবস্াা। উক্তমর্থং 
প্রতিবন্ধিমুখেন শ্রীকরো! দৃষয়তি তদেত্যাদিহীয়তইত্ান্তেন। উপকাবকত্বেংপি 

নাস্তরীয়কবিধয়া উপকাবকত্বেইপি। তৃপ্তার্থত্বাদিতি। তথাঁচ পুরুবার্থত্বং 

পুরুষোদেস্ঠপ্রত্যক্ষফলসাধকত্বং ক্রত্বথত্বং ক্রতৃদদেশ্কত্বং ইতি ন পুনর্ভোজনস্ত 

্রত্বর্থত্বং ক্রুতুদেশ্াকত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। ধদমর্থে ইদমর্থকত্বে ত্রতুদ্দেশ্তকত 

ইতি যাবৎ। নন্ু তছৃপকাঁবকত্বস্তেব তছুদ্েশ্ঠকত্বে প্রমাণমতআহ উপকাঁর- 
পপ পপ সপ সরস স্পা 

আর যখন দাতার নিকটে চিবাবস্থান ন! কবিলে গ্রতিগ্রহ লাভ হয় না তখন 

তাবংকাল অন্নাচ্ছাদনদ্বারা শরীবযাত্র নির্ধাহ ব্যতিবেকেও নিকটাবস্থান অসম্ভব 

্রুক্জী সেই উপাসনা! কার্ধ্যে ব্যয়িতধন পরম্পরা! সম্বন্ধে প্রতিগ্রহ নিষ্পাদন করে 
এই কথা যদ্দি বল, তাহা হইলে জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগের গ্রাককালেও শরীর- 

ধারণোপযোগি যাহা ভোজন করিয়াছে পবম্পরা সম্বন্ধে বাল্যাবধি সমস্ত ভোজনই 

জ্যোতিষ্টোমাদি যাঁগের উপযোগি হইবায় সকল ভোঁজনকেই ক্রত্বর্থ অর্থাৎ যজ্জো- 

রি ঞ& 
পারি, ও ০৮ 
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সতঃ ক্রতৃুপকারকত্বাৎ তত্রৈদমর্থে প্রমাণাভাবাৎ উপকাঁরক- 

তস্য তাদর্থাব্যভিচারাৎ অতঃ কথং দ্রব্যার্জনস্য দ্রব্যস্য ভোঁজ- 
নস্য চ ত্রত্বর্থত্বমাপদ্যতইতি। অতএবাস্যাপি পর্যযনুযৌগ- 
স্যানবকাশঃ যদি দ্রব্যস্য প্রাচীনভোজনদ্বার1 প্রতিগ্রহোপ- 

কারকত্বমিষ্যতে তদা জন্মত আরভ্য ভোজনং বিনা শরীরাঁব- 

স্থিতিরভাবাৎ নার্জনং সম্ভবতীতি সর্বএব ধনোপায়ঃ পিতৃ- 

দ্রব্যবিনাশেন স্যাৎ অতোহনুপস্মন্ পিতৃদ্রেবর্মতি বিশেষণ 
টির ঠোররোরাররিরিরনিরারতা মিটি এপার নিত 

কত্বস্তেতি। বাভিচাবার্দিতি অন্ঠাবলোকনার্থানীতদীপাদিতোহ্যাবলোকনাদে' 

ব্াভিচাবাদিতার্থ;। অতএবেতি। যতএব উপকাবকত্বেইপি ন তদর্থত্বং 

এবেত্যর্থঃ। পর্ধান্্যোগস্ত দোঁষোত্তীবনন্ত | হেত্বস্তরমাহ যতইতি। কেচিত্ত 

দেশ্ঠক বলিতে হয় পুরুষার্থ বল! যায় না । আব সেই ভোজনেব সাধন অল্লাদি- 

দ্রব্যও ক্রত্র্থ হইয়া উঠে ও তাহার অর্জনোপায়কেও ক্রত্বর্থ বলিতে হয়। 

এরপে ভ্রব্ার্জনও দ্রব্য ও দ্রবাভোজনের পুরুষার্থত্ব নির্চন একেবারে উৎসন্ন 
হয়া যাঁয় এই যে শ্রীকরাচার্ধ্য কহিয়াছেন তাহাও অতান্ত মন্দ, যেহেতু পরম্পরা 

সম্বন্ধে ভোজন জ্যোতিষ্টৌম যাগের উপকাবক হইলেও সাক্ষাৎ তৃপ্তির সাধন 

বিধায় পুরুষেব উদ্দেশ । অতএব পুরুযার্থ শব্দ বাচ্য পবম্পর! ক্রতু অর্থাৎ যাগের 

উপযোগি হইলেও ভোজনকে ত্বত্বর্থ বল! যায় না, কারণ ক্রত্বর্থ শব্দেব অর্থ ক্রুতু- 

দেশক অর্থাৎ যাহাব উদ্ষেস্ত যজ্ঞ তাহাকেই ক্রত্বর্থ বলে, ক্রতুর উপযোগি হইলেই 

্রতুঙ্গেস্তক হুয় এমত প্রমাণ নাই । যেহেতু অন্যের অবলোকনের উদ্দেশে 

আনীত দীপ হইতে অন্ঠের অবলোকনও নিম্পর হয়। অতএব যজ্ঞের উদ্দেশ না 

থাকায় দ্রব্যার্জন, দ্রব্য, ও দ্রব্াভোজনের যজ্ঞোপযোগিত৷ পরম্পরা থাঁকিঞলও 

ক্রত্র্থত্ব আশঙ্কা কোথায়? উহাতে উক্ত দোযোস্তাবনেরও খণ্ডন হইয়। গেল। 

যদি পূর্ব পূর্ব ভোজন নিবন্ধন শরীরধারণদ্বার সাধারণ দ্রব্যোপঘাত প্রতিগ্রহের 
কারণ বল তাহা হইলে জন্ম প্রভৃতি বিন! ভোজনে শরীর ধারণ অসম্ভব বিধায় 

িিটিনিনীরে ভিটা টি 
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ন স্যাদিতি। যতোবিশেষণানর্থক্যাদেব ভক্ষণাছ্যপভোগোপ- 

যুক্তধনোপঘাতীদন্যন্যেবোপঘাতাদিরূপস্য বচনার্থত্বাৎ ॥ ৮৮ ॥ 
কিঞ্চ ভক্ষণাহ্যপভোগার্থধনোপঘাতস্য গৃহগতেনাপ্য- 

বশ্যং কর্তব্যত্বাৎ' ন ধনার্জনার্থত্বমুপঘাতস্য তাদর্থযমেব চ তৎ- 
প্রযোজকমিতি নাতিগ্রসক্তিঃ। অতএবোক্তং বিশ্বরূপেণ 

পিতৃদ্রব্যং দত্তা যদি নোপার্ড্জিতং ধনং তদা তস্যৈবাসাধারণং 

অতএব বক্ষ্যমাণহেতোরেব তমাহ্যতইতীত্যাহুঃ। বিশেষণানর্থক্যাদযতোহে- 

তোরিত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥ |] 

ননু ভক্ষণাদীত্যাদিপদগ্রাহোহননুগম আচ্ছাদনমাত্রস্তাদিপদগ্রাহাত্বেংপি যত্র 

বহুতবব্যয়েন ওষধমুৎপাছ তত্তক্ষণেন নদীপর্ব্বতলজ্ঘনমহিম়না বহুতরধনমজ্জিতং 
তন্তাবিভাজ্যতা স্তাদতআহ কিঞ্চেতি। তাদর্থ্যমেবেতি। তথাচোপকারকত্ত্ত 

প্রামাণিকত্বেনাপহাপয়িতুমশকাত্বাৎ তাদর্থযমেবোপঘাতস্ত বিশেষণমিতি ভাবঃ। 
এতেনান্থপদ্রন্ পিতৃত্রব্যমিত্যাদেবর্জনোদ্দেশেন ধনোঁপঘাতং বিনা যদজ্জিতমিত্যে- 
বার্থ ইতি বোধ্যং। অত্র বৃদ্ধসম্মতিমাহ অতএবেতি। যতুন্তাদথ্যং বিবক্ষিতঃ 

৮ স্টপ পপ আপ আপ পপি? পাপা পপ সার ৯ এ 

সকল নকল উপায়ই পিতৃত্রব্যের উপঘাঁতে ঘটিয়া৷ উঠে, তবে অন্ুপঘাতে অর্জন আর 

কোথায় থাকে, কাজে কাজে অন্ুপস্নন্ পিতৃদ্রব্ং এই বিশেষণ নিরর্থক হইয়। যায়, 

| এজন্য অক্লাচ্ছাদনোপযুক্ত সাধাবণ ধনোপঘাত ধর্তৃব্য হইবে না, অন্নবন্জাদি নিমিত্ত, 
৷ ব্যয় ভিন্ন অবিভক্তধনেব উপঘাতেই বচনেব তাৎপর্য ॥৮৮॥ 

আহাঁবাদির জন্য ধনোপঘাঁত বাটীতে থাকিলেও অবশ্ঠা করিত, সুতরাং সে 

ব্যয় অর্জনের উদ্দেশে হয় নাই, অর্জনের উদ্দেশেই যে সাধারণধনেব ব্যয় হয় 

| তাহাকেই উপঘাত বলা যায় ইহাতে কোন দোষাপত্তি ঘটে না। অতএব বিশ্বরূপ 
নামক্ষ এর্নিবন্ধকাব বলিয়াছেন যে যদি পিতৃজ্ব্য দিয় উপার্জন করিয়া না থাকে 

তা ইহলে সেই উপার্জিত ধন তাহার বৈবাহিকধনের ন্যায় নিজস্ব হয় তাহাতে 

সাঁধাবণ অন্নভোজনাদি উপঘাঁত ধরা হুঈবে না, কারণ উহ মাতার স্তন্ত ছৃগ্ 

পানাদির তুল্য। অতএব পুক্রেব উপনয়ন ও বিবাহোপলক্ষে সানন্দ ও বায়শীল 

০2 
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বৈবাহিকবদেবোক্তং ন তু ভক্ষণাছ্যপভোগমাত্রেণ তস্য স্তন্য- 
পানাদিতুল্যত্বাদিত্যন্তেন। অতএব পুব্রোপনয়নবিবাহয়োঃ 

সৌৎহৃকসব্যয়পিতৃকৃতবহুতরধনব্যয়েহপি ন ব্রতভিক্ষাদি- 

লদ্ধস্য বৈবাহিকস্য বা সাধারণ্যং ধনপ্রেপ্নয়। ধনব্যয়স্যাকৃত- 

ত্বাৎ তম্মাদ্ধনোদ্দেশেনৈব সাঁধারণধনোপঘাতেনাজিতং 
সাধারণং নাহ্যদিতি সিদ্ধং ॥ ৮৯ ॥ 

জিতেক্ড্রিয়েণাঁপি বনুপ্রকারং বিষ্বৃষ্যোক্তংন্তক্গ্য যাঁবছুক্ত- 
প্রপঞ্চস্য সংক্ষেপেণায়মর্থঃ প্রত্যেতব্যঃ যণকিঞ্থিদ্ধিনমসাধার- 

নোপকারকত্বমত এবেতার্থঃ। দব্বেতানেন তাদর্থ্যং ব্যক্তমেব তেনাভিহিতমিতি 

ভাবঃ। স্বয়মপি লোকাচাবরূপসন্বাদং দর্শয়তি অতএবেতি। পুজ্রোপনয়নেতি। 

ব্রতভিক্ষা। ব্রহ্মচর্য্যভিক্ষা । আদিন! সমাবর্ভছলাত্তররাজ প্রসাদলব্ধ ভিক্ষা পরিগ্রহঃ | 

তথাচোক্তং। আবৃত্তানাং গুরুঞুলাৎ বিপ্রাণাং পুজকো৷ ভবেৎ। নৃপাণামক্ষয়োহোষ 

বিধিব্রণান্গোহভিধীয়তইতি বৈবাহিকম্ত বিবাহে শ্বশুবাদিতে! লব্বন্ত। তত্রাপি 

ধনব্য়ন্ত কথং নখ্খনার্জনার্থত্বমতমাহ ধনপ্রেগ্সয়েতি। উপসংহরতি তণ্মা- 

দিতি ॥৮৯॥ 

অসাধাবণধনশরীরায়াসাভযাং যদঞ্জিতং তদবিভাজ্যত্বে প্রাক স্বয়মভিহিতে 

জিতেক্দ্রিয়ম্বাদমপ্যাহ জিতেন্দ্রিয়েণাপীতি! তহুক্তমাহ তদন্তেতি। অসাধারণো- 

পিতৃকর্তৃক বুতর ধন বায় করা হইলেও ব্রন্মচাবির ভিক্ষালন্ধ ও সমাবর্তনানস্তব 

রাজ প্রসাদলব্ধধন এবং বিবাহোপলক্ষে শ্বশুরাদির নিকট প্রাপ্তধন অন্যের সাধাৰণ 

হইবে না কারণ ধনলাভের উদ্দেশে উত্ত ব্যয় কব! হয় নাই ধনলাভোদ্দেশেই 

সাধারণধনোপঘাত করিয়া যেধন উপার্জন করে তাহাই সর্বসাধারণব্ডি জ্য, 
অন্ুপঘ।তে অর্জিতধন বিভাজ্য হয় না ইহা স্থির হইল ॥৮৯॥ 

জিতেক্ররির় নামক গ্রন্থকারও বহুপ্রকার বিবেচন! কবিয়। বলিয়াছেন যথা এই 

সমস্ত বিস্তারিত গ্রন্থসন্র্ডের সংক্ষেপতঃ এই অর্থ বুঝিতে হইষে যে কোনধন 



পি 
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ণৌপাঁয়াঞ্ভিতং তদসাধারণং বিস্পফীর্থঘস্ত বিদ্যাধনস্ত যদঘ- 
স্যেত্যা্দিনোদাহরণপ্রপঞ্চেনোপন্তস্তং অসাধারণত্বাদেবাবি- 

ভাজ্যমেবংবিধমেব ধনং সাঁধারণমপি সাধারণহেতুসমুখখমে- 

ংবিধমেব 'তদপি ম্খাববোধার্থং কৃচিদর্থসাধারণ্যেন কচিচ্চ 

ব্যাপারতথাত্বেন সন্বন্ধসাধারণ্যেন চ প্রদর্শিতমিত্যন্তেন | 

বাঁলকেনাপুযুক্তং ন হোকেন ভ্রাতা! বিদ্যাদিনা লন্ধে হপরেষাম. 

ধিকারসম্ভবঃ* গ্রমাণাভাবাদিত্যন্তেন ॥ ৯০ ॥ 

পায়ার্জিতং সাঁধারণধনান্ুপঘাতেন স্থয়মেবার্জিতং ৷ উপস্ত্তং বিদ্াধনাদিকমিতি 
শেষঃ এতেষু প্রায়েণাসাধাবণ্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ॥ এবংবিধমেব বিদ্যাশৌধ্যাদি- 
লন্ধমেব। সাধাবণমপীতি। সাধারণহেতুসমুখং এবংবিধমপি সাধাবণমেবেতি 

অপোবশবয়োর্কৈপরীত্যেন যোজন! »কার্ধ্যা অন্থা ক্রমাগতন্তাপি সাধারণত্বেন 

এবংবিধমেব সাঁধারণমিতি যথাশ্রুতাসঙ্গতেঃ। স্ুুখাববোধার্থং বিশেষদূপেণ শীঘ্র- 

বোধার্থং। অর্থসাধারণ্যেনেতি। যথা সাধারণং সমাশিত্যেত্যাদি । ব্যাপাব- 

সাধারণ্যং যখ। অবিদ্যানাস্ত সর্বেষামীহাতশ্চেন্ধনং ভবেৎ১৯ সমস্তত্র বিভাগঃ 

স্তাদপিত্রাইতি ধাবণাইত্যা্গি। সম্বন্ধসাধাবণাং যথা উর্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চেত্যাদি। 
ইথঞ্চ যত্রামুকপুত্রত্বপুবস্কারেণৈকশ্মৈ দত্তং তত্র সর্বেষামেব তৎপুক্রাণামধিকারইতি 
প্রতিপন্নং। প্রদর্পিতং মুনিভিরিতি শেষঃ। উত্যস্তেনেতি । বিশ্াষ্যাক্তমিতি- 

পূর্ব্বেণান্থর়ঃ ৷ উক্তার্থে সম্বাদাস্তরমাহ বাঁলকেনাপীতি । বিদ্যাদিনা লর্ষে 

সাধাবণান্থপঘাতেন ইতরব্যাপারনৈবপেক্ষেণ চার্জিতে ॥ ৯০ ॥ 

অসাধারণ উপায়ে উপার্জিত হয় তাহা! অসাধোরণ হয় ইহা! স্স্পষ্ট বোধের নিমিত্ত 
বিদ্যাধনন্ত যদ্যন্ত ইত্যাদি নান! উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে । অসাধারণত্ব প্রযুক্ত 
এই এইরূপ ধন অন্যের অবিভাজ্য হয়, আর সাধারণ উপায়ে উখিত এই এইরূপ 
ধনও সাধারণ অর্থাং ধিভাজা হয়, ইহা স্বাক্ত বোধের নিমিত্ত মুনিগণ কোন 
বচনে ধনের সাধারণ্য ধরিয়া কোন বচনে শ্রমের সাধারণ্য ধরিয়া ও কোন বচনে 

সম্বন্ধের তুলাত। ধরিয়া অধিকারের সাধারণ্য ব্যবস্থা প্রদর্শন করিযাছেন। 
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যশ্চানুপঘাত প্রতি গ্রহাজ্ভ্বিতধনস্য বিভাগঃ শিষ্টানাং দৃশ্যতে 
স ভ্রাতৃন্সেহেন পৌরুষবুদ্ধ্া বা নানুপপন্নঃ। যদ প্রতিগ্রহ 
ধনস্য বিদ্যাধনত্বাৎ বিদ্যাধনে চ সাধারণধনানুপঘাতার্জিজিতে- 
ইপি সমবিদ্যাধিকবিদ্যানাং বিভাগস্য বাচনিকত্বা তদ্িভাগং 
পশ্যন্তো বিদ্যাঁধনস্য বিদ্যাবিশেষকতোহয়ং বিভাগইত্যজা- 
নন্তোহবিভক্তার্জজিতত্বেনায়ং বিভাঁগইতি ভ্রান্তাঁঃ ন্বয়মপি 
তখৈব ব্যবহৃতবস্তঃ তন্মুলশ্চাঁপরাপরব্যবহারহইতি, ন কিঞ্চি 
দন্ুচিতং ॥ ৯১॥ 

নন ভ্রাতৃন্নেহেন পৌকষবুদ্ধ্া/ বা দানে নৃানাগিকস্ত সম্ভবাৎ কথং সমতয়া 
প্রতিনিয়তো বিভাগইত্যতআহ যদ্বেতি। শ্বিদ্যাবিশেষেতি। বিদ্যার্জিতধনন্ত 

যোবিশেষঃ সমাধিকবিদ্যাভ্যাং বিভাব্যত্বূপ;ঃ তত্কৃতোহয়ং বিভাগইত্যজানস্ত- 

ইত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ 

1 

] 

বালক নামক, নিবন্ধকাঁরও বলিয়াছেন যে এক ভ্রাতাব বিদ্যাদিদ্বারা লব্ধধনে 

প্রমাণাভাব হেতু অন্ত ভ্রাতার অধিকার সম্ভব হয় না ॥৯০। 
আর অন্ুপঘাতে প্রতিগ্রহার্জিতধনেব শিষ্জনকর্তৃক যে বিভাগ দৃষ্ট হুয় তাঁহ। 

ভরাতৃম্েহে অথব! নিজ পৌরুষ প্রদর্শনার্থ ইচ্ছাক্রমেও ঘটিতে পারে, অথব৷ প্রতি- 

গ্রহদ্বারা যাহ! প্রাপ্ত হয় তাহ! বিদটাধন বিদ্যালবধন সাধারণধনের অন্ুপঘাতে 

উপাঞ্ধিত হইলেও সমবিদ্য ও অধিকবিদ্যাবিশিষ্ট ভ্রাতাদির সহিত বিভাগ বাচনিক 

থাকাতে সেই বিভাগ দেখিয়া এই বিভাগ বিদ্যাধনে বিদ্যাবিশেষ নিবন্ধন ইহা 
বুঝিতে না পারিয়! অবিভক্ত কর্তৃক উপার্জিত বলিয়৷ এই. ভাগ হুইল, গইরূপ 

্রাস্ত হুইয়া রূপ ব্যবহার করাতে তাহা দেখিয়া! অপরাপরেরও তাদৃশ ব্যবহার 

হইতে পারে ইহা অসম্ভব নছে ॥৯১॥ 

পু 
স্মিথ এপ আল ক স্পা সস পল শা শপ ০৯০ সন ক পি ও ৯ __ রর ০৮ টপ,» » সারা ০৮৬ এ+ ৫ 
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য পুনন্মন্বচনং। যৎ কিঞ্চিৎ পিতরি প্রেতে ধনং 

জ্যেষ্ঠোধিগচ্ছতি | ভাগ্োযবীয়লাং তত্র যর্দি বিদ্যানু- 
পাঁলিনঃ,। তস্যায়মর্থঃ। গিতেব পাঁলয়েৎ পুভ্রান্ জ্যেষ্টে! 
ভ্রাতৃন্ যবীয়নঃ। পুত্রবচ্চানুবর্তেরন্ জ্যেষ্ঠে ভ্রাতরি ধর্্দতঃ। 

এতম্মাদ্ঘচনাৎ পিতাপুভ্রবদবস্থানাৎ পিত্রর্জিতইবানুপঘাতা- 
র্জিতেহপি জ্যেষ্ঠধনে কনিষ্ঠানামধিকারঃ এতাঁবান্ পরং 
বিশেষঃ পিত্রর্গিতেহবিছ্ষামপ্যধিকাঁরো জ্যেষ্ঠার্জিতে পুন- 
বিিছুধামেব। এতচ্চ পিতরি প্রেতইভি জ্যেষ্ঠইতি যবীয়সা- 

জ্যেষ্টোইধিগচ্ছততি নিবপেক্ষশ্রুতিবলাৎ জ্যোষ্ঠএবাসাধারণধনশ্রমাভ্যাং 
অজ্জঞয়তীত্যর্থঃ। পিতাপুত্রবদবস্থানাদিতি। পিক্রপরমানস্তবমিতিশেষঃ বচনস্ত 
পিক্রপবমপ্রকরণীয়ত্বাৎ। জোষ্ঠধন্দে ন তু মধ্যমার্জিতধনে। ননু সামান্বচনস্ত 
পিক্রপরমানস্তবং পিতাপুত্রবদবস্থানবিষয়ত্বে কিং প্রমাণমতআহ এতচ্চেতি। 
পিতরি প্রেতইতি। অনেন জীবতি পিতরি জোষ্ঠন্যাসাধারণার্জিতে ন 

| কনিষ্ঠানাং ভাগইতি গ্রতিপাঁদনাৎ পিক্রপরমানস্তরধ্যলাভঃ( জোঠ্ঠইতি যবীয়সা- 
শপ পাশ পাপা পপ আলা ০০78০ 

দা এর 

আর যে মন্বচন আছে পিতা! মরিয়া গেলে পব জ্যেষ্ঠ যেধন উপার্জন 
কবে কনিষ্ঠ ভ্রাতাবা যদি বিদ্যান্ুপাঁপি হয় তবে তাহাদের তাহাতে ভাগ 
আছে। ইহাব তাৎপর্য এই যে জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠদ্িগকে পিতার হ্যাঁ 
পালন কবিবেন কনিষ্ঠেবাঁও ধর্মতঃ জ্যেষ্ঠ প্রতি পুত্রেব স্তায় ব্যবহাব করিবে 
এই বচনে পিতাপুত্র স্তায় অবস্থান হেতু পিডৃকর্তৃক উপার্ডিত ধনের গ্ায় 
অন্থপঘাতার্জিত জোষ্ঠধনেও কনিষ্ঠদিগেব অধিকার বোঁধিত হইতেছে, 
ভাহাষ্ভত এই মাত্র বিশেষ যে পিত্র্িতধনে অবিদ্বান্ পুত্রেরো! অধিকার হয় 
কিন্ত জোন্ঠ কর্তৃক আজ্জিতপনে বিদ্বীনেরই অধিকার হয়, পিতা মরিয়া গেলে 
এই কথা বলায় পিতার জীবদ্দশায় জোষ্ঠ স্বয়ং যাহা! উপার্জন করে তাহাতে 
বিঘংকনিষ্ঠের অধিকার নাই পিতার মৃত্যুর পব জ্যেষ্ঠ যাহা উপার্জন করে 

শী পপি ৯ শপ শা রি 
পর 

চু 
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মিতি বিদ্যান্ুপালিনইতিপদপ্রয়োগস্যানর্ঘক্যাৎ ' সিধ্যতি। 

তস্মাদবিভক্তার্জিতত্বমা ত্রেণ।বিভক্ত-ভ্রাত্রস্তরস্য ভবতীত্যসঙ্গ- 
তং বচনং ॥ ৯২ ॥ 

তত্র বিদ্যাঁধনং আঁবদভিধীয়তে। তত্র কাত্যাঁয়মঃ | উপ- 
্যন্তে তু যল্লব্ং বিদ্যয়! পণপুর্ববকং | বিদ্যাধনস্ত তঘিদ্যাৎ 
বিভাগে ন নিযোজয়েৎ। শিষ্যাদাত্বিজ্যতঃ প্রশ্নীৎ সন্দিপ্ধ- 
প্রশ্ননির্ণয়াৎ। স্বজ্ভানশংসনাৎ বাদাঁৎ লন্কুং * প্রাধ্যয়নাচ্চ 

য$ বিদ্যাধনন্ত তৎ প্রাহুবিভীগে ন নিযুজ্যতে । শিল্পে- 

মিতি আভ্যাং উত্তরবচনে পিতাঁপুত্রবদবস্থিতৌ জ্যেষ্ঠযবীয়ঃপদপ্রয়োগাৎ অন্রাপি 
| জ্যেষঠযবীয়ঃপদ প্রয়োগবলাচ্চ পিতাপুত্রবদবস্থানলাভঃ । বিদ্যান্থপালিনইতি : 
| তেন বিছ্যামেবেতি সিদ্ধং আনর্থক্যাঁৎ সাঙ্গান্ততএব জোষ্ঠার্জদিতে কনিষ্ঠমাত্রা- 
| ধিকাঁবে আনর্থক্যাৎ ॥ ৯২ ॥ 

অসাধারণার্জতন্তাপি বিদ্যাধনস্ত সমবিদ্যাধিক বিদ্যয়োর্কিভাজ্যত্বমুক্তং তচ্চ 

বিদ্যাধনং কিমিত্যাফাজ্ষায়াং তন্নিরূপণার্থমাহ তন্রেতি। তত্র তেঘবিভীজ্য- 

মানেষু মধ্যে। অত্রেতিপাঠে অন্মিশ্নবসরেইত্যর্থঃ। উপন্তন্তেত্বিতি এতৎ সর্বং 

স্বয়মেব ব্যাখ্যম্ততি। মুল্যাদীতি। সাঁধাবণ দ্বর্ণাদিকমাদায় কুণ্ডলাদিকং নির্ম্ায় 

সৃবর্ণাদিমূল্যাৎ শিল্পগুণেন যদধিকমূল্যং স্তাৎ তদ্ধিদ্যাধনমিত্যর্থঃ। বিদ্যয়েতি। 

তাহাতে বিদ্যান্থপালি কনিষ্ঠদের অধিকার এইরূপ বাক্যের সার্থকতা রাখিবার 

নিমিত্ত এই ব্যবস্থা স্থির করা! হইল। অতএব অবিভজ্ঞকত্ক যাহা যাহা 
অজিত হয় তাহাতে অবিভক্ত অন্ত ভ্রাতার অধিকার হয়। এইরূপ ব্যাখ্যা 

অতি অসঙ্গত ॥ ৯২ ॥ ও ৪ 

তন্মধ্যে বিদ্যালন্ধধন বলিতেছি তদ্দিষয়ে কাত্যায়নবচন, কোন বিষয়ের পণ- 

পূর্ববক প্রস্তাবে অর্থাৎ যদি তুমি এবিষয়ের ভাল সমাধান করিতে পাঁর তবে 

তোমাকে এত দিব বলিয়া পণ রাখিলে পর সেই প্রস্তাবে উত্তীর্ণ হইয়া যাহ 
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ঘপি হি' ধর্োহয়ং মূল্যাদৃযচ্চাধিকং ভবেৎ। পরং নিরস্য 
যল্পবং বিদ্যয়া দৃযৃতপূর্বকং। বিদ্যাঁধনস্ত তদঘিদ্যান্ন বিভাজ্যং 

রৃহস্পতিঃ । যদি ভবান্ ভদ্রেমুপন্যস্যতি তদা ভবতে ময়া 
এতাবদেয়মিতি পণিতং তত্রোপশ্তাণাসং নিস্তীর্য্য লভতে তন্ন 

বিভাঁজ্যং । শিষ্যাদধ্যাপিতাৎ। আত্বিজ্যতঃ যজমানাৎ 
দক্ষিণাদিনা লব্ধং দক্ষিণ চ ন প্রতিগ্রহো বেতনরূপত্বাৎ 

তস্যাঃ। ভথযৎকিঞ্চিত বিদ্যায়াং প্রশ্নে নিভ্তীর্ণে অপণি- 
তমপি যদি কশ্চিৎ পরিতোধাদদাতি। তথা যোহ্বম্মিন্ 

দবৃতাঁতিশয়নৈপুন্যেন দৃাতপুর্ব্বকং যল্লব্ধমিতার্থঃ। ৰ্চনার্থান্ ক্রমেণাহ যদীত্যাদি। 

উপন্তাসং নিস্তীর্য্য ভত্রকমুপন্তস্ত | স্বজ্ঞানশংসনাদিত্যনেনাভিধাস্তমান প্রতি গ্রহ- | 

ধনেন পৌনরুক্তমপা কর্তমাশঙ্ক্যাহ দক্ষিণা চেতি। ন প্রতিগ্রহঃ ন প্রতিগ্রহেণ | 

লব্ধং ধনং | প্রশ্রে নিশ্তীর্ণে প্রশ্রস্ত সম্যগুত্তরে দত্তে এষ প্রশ্নাদিত্যস্ত ব্যাখ্য। | 

সন্দিগ্ধ প্রশ্নেতি ব্যাচ্টে তথা যোহম্মিক্লিতি অট্রেব বিকল্পেন ব্যাখ্যান্তরমাহ | 
স্পপিকপসপসপ 

| ূ 
লাভ কবে তাহ! বিদ্যাধন, উহ! অন্তে বিভাগ করিবে না। আর ছাত্রের 
নিকট ও বজমানের নিকট দক্ষিণাবপে যাহা প্রাঞ্ধ হয়, আর বিদ্যাবিষয়ে ! 

কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহাব সম্যক্ উত্তব প্রদান কৰিলে যাহা পারি-| 
তাঁধিক প্রদত্ত হয়, আর যিনি এই শন্তার্থে আমার সংশয় দূৰ কবিবেন | 
তাহাকে আমি এই স্বর্ণ দিব, এইরূপ "প্রস্তাবে সংশয় অপনোদন কবিয়া | 
যাহা লাঁভ করে, অথবা ছুই বাদী এক বিবাদ উপস্থিত করিয়। মীমাংসার্থ ূ 
আগত হইলে তাহাদেব সন্দিপ্ধ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিলে যে যষ্ঠাংশাদি 

লাভ করে, আর শাস্ত্রাদি বিষরে প্রকুষপ্জ্ঞান প্রদর্শন করিয়া প্রতিগ্রহাদিঘার! ৰ 
যাহা লাভ কবে, আব ছুই ব্যক্তির শাস্ত্র কিংবা অন্ত কোন বিষয়ে পরম্পর ৃ 
জ্ঞান ঘটিত বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই বিবাদ ভঙ্জন করিয়া দিয়! যাহা লাভ! 

| করে, আব এক পাঁবিতোধিক দান প্রস্তাবে বহুর সমাগম কইলে তশ্বধো এক- 

ররর যারা রর 
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শান্ত্ার্থে মম সংশয়মপনয়তি তল্যমৈ স্থবর্ণমিদং দদানীত্যুপ- 
স্থিতস্য স্ংশয়মপনীয় যল্লব্ধং বাদিনোর্্বা সন্দেহে ম্যায়কর- 
ণার্থমাগতয়োঃ জম্যঙ্নিরূপণেন যল্লবং ষষ্ঠাংশাদিকং। তথা 
শাস্তরাদিষু স্বপ্রকৃষটজ্ঞানং বিভাব্য যু প্রতিগ্রহাদিনা লব্ষং। 
তথা দ্য়োঃ শাস্ত্রবিজ্ঞানবিবাদেহন্যত্রাপি যত্র কুত্রচিদন্যোন্- 
জ্ঞানবিবাঁদেনির্জিত্য যল্লবং। তখৈকম্মিন্ দেয়ে বহুনামুপপ্নবে 
যেন প্রকৃষ্টমধীত্য যল্পন্ধং তথা শিল্পাদিবিদ্ধয়া! চিত্রকরন্থবর্ণ- 
কারাদিভিলব্ধং।. দ্যুতেনাপি পরং নির্জিত্য যল্পবং তৎ সর্বব- 
মবিভাঁজ্যমিতরৈঃ ॥ ৯৩ ॥ 

তদয়মর্থে। য়! কয়াচিদ্দিদ্যয়া যল্পবমর্জকস্যৈব তৎ নেত- 
রেষাং প্রদর্শনার্থং তু কাত্যায়নেন্ বিস্তরেণোক্তং শ্রীকরাদি- 

বাদিনোর্কেতি | স্বজ্ঞানশংসনাদিতি ব্যাচ্ছে তথা শান্ত্রাদিঘিতি। বাদাদিত্য- 
শতার্থমাহ তথা হবয়োরিতি। নিঞ্জিত্য এককোটিব্যবস্থাপনেন বিবাদমপনীয় লন্বং 
বাদিপণিতং রাজ্ঞ। বা'প্রসাদদত্মিত্যর্থঃ। প্রাধ্যয়নাদিতি ব্যাচষ্টে তথৈকন্মি্লিতি। 
শিল্পেঘপীত্যন্তার্থমাহ তথাশিল্পাদীতি। লব্ধং শিল্পিগুণেন যদধিকং লদ্বং ॥ ৯৩॥ 

সর্বানুগমকমাহ তদয়মিতি। তরি এতদেব মুনেরভিধানমুচিতং কিং বিস্তরে- 

ণেত্যতআহ  প্রদর্শনার্থমিতি। অনুপঘাতাঞিতবিদ্যাধনোদাহরণার্থমিত্যর্থ: | 

জন প্রকৃষ্ট অধ্যয়ন করিয়৷ যাহা লাভ করে, আর শিল্পাদি বিভ্ার কৌশলে 
চিত্রকর সুবর্ণকারাদির! যাহা লাভ করে এবং দ্বৃতক্রীড়ান্বারা অন্যকে জয় 
করিয়া! যাহ! প্রাপ্ত হয় সে সমম্তধনই বিদ্যাধনপদবাচ্য, তাহা অন্তে ভাগ 

করিয়! লইতে পারে না ॥ ৯৩॥ রি 
এই সকল বচনের নিষ্বষটার্থ এই যে, যেকোন বিদ্যার যাহা! ল্ধ হয় 

তাহা অজকেরই হয়, তাহাতে অগ্ঠের অধিকার নাই, তাহার উদাহরণ 
বিস্তারিতরূপে শ্্রীকরাচার্ধ্য প্রভৃতির ভ্রম নিরাশেয় জন্য কাত্যাক্নন মুনি 



১৯০ দায়ভাগঃ | 

ভ্রমনিরাসার্থং | অতঃ স্বজ্ঞানখ্যাপনাদিনা যৎ প্রতিগ্রহলবং 
তদপি বিদ্যাধনমেব বিদ্যয়ৈব বিছুষে প্রতিগ্রহ্দান)যৎ। তথা 
যমঃ। বিদ্যাশলোধর্মযুক্তঃ প্রশাস্তঃ ক্ষান্তোদাস্তঃ সত্য- 
বাদী কৃতজ্ঞঃ। বৃতিগ্লানোগোহিতো! গোশরণ্যোদীতা যন্থা 
ব্রান্মণঃ পান্রমাহুঃ। অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজী- 
বিনাং। নেষাং প্রতিগ্রহোদেয়ে। ন শিলা তারয়েচ্ছিলাং। 
বিদ্বতয়ৈব প্রত্রত্বাৎ অবিদ্ষাশপাত্রত্বাৎ অতো যত কেনচি- 

শ্রীকরাদীতি। অবিভক্তাজিতত্বমাত্রেণৈব বিভাজ্যত্বমিতি তেষাং ভ্রমঃ ত্ম,লকন্ত 
পরেষাং তথাবিধভ্রমস্ত নিরাসার্থমিত্যর্থ । অতইতি। ক্কাত্যায়নেন বিদ্যাধন- 

মধ্যপাঠিতত্বাদিত্যর্থঃ। বিগ্াধনমেবেতি। তেনাত্র সমাধিকবিছ্ভয়োরেব ভাগো- 

নেতবেষাঁমিতি ভাবঃ। প্রতিগ্রহধণে বিদ্যাধনপদস্ত যৌগিকত্বমাহ বিভ্বয়ৈবেতি। 
প্রমাণমাহ তথা যমইতি। ধর্শবুত্তঃ নিত্যনৈমিত্তিকম্বধর্্াত্যাগী। প্রশাস্তঃ 

স্ব্ললাভেনাপি সন্তষ্টঃ। ক্ষাস্তঃ কেনাপি পীড়িতোহপি সমর্থঃ ন্ তৎপীড়া- 
পরাুখঃ। দাত্তঃ ইন্জিয়াদিদমনশীলঃ । কৃতত্তঃ প্রত্যুপকারে সযদ্বঃ। বৃত্িগ্নানঃ 

প্রদশিত কবিয়াছেন। অতএব স্বজ্ঞানপ্রকাশনাদিঘারা প্রতিগ্রহে যাহ! 
রাঁভ কবে তাহাও বিছ্বধন, বিগ্বাহেতুকই পণ্ডিতকে প্রত্তিগ্রহ দেয় যথা 
যমবচন, বিদাানীল, ধর্ণীল, স্বল্ললাভে সত্ষ্ট, ক্ষমাশীল, জিতেন্তিয়, কৃতজ্ঞ, 
শিলোঞ্াদিবৃত্তিনিষ্ঠঠ গোগ্রানদাতা, ব্যাস্রাদি হইতে গে! রক্ষক এবং 

দাতা ও যাজ্জিক যে ব্রাঙ্গণ তিনিই দানের পাত্র এই কথা মুনির! বলেন। 
কোন ব্রতাচবণ নাই, মন্ত্রজ্ঞান নাই কেবল জাতিমাত্রোপজীবী এনপ ব্রা্দণকে 

গরঁতিপ্রহ দিবে না। কারণ শিলা শিলাকে কথন পার করিতে পারে না। 

বি্কাবন্তাতেই পাত্রত্ব হয় বিগ্যাহীনেব পাত্রত্ব নাই । আর বিদ্যাধনপদে 

কেবল বিষ্তাধ্যপনলন্ধ যে ধন তন্সাত্রই বুঝায় এই যে কেহ বলেন তাহা 
আগ্রাহ, উক্ত কাত্যায়নবচনে দৃষ্টি থাকিলে এবপ বলিতেন না। বিদ্যা- 

. ___.___.._._.___ঞ 
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ছুক্তং বিদ্যাধনস্ত বিদ্যাধ্যাপঝনিমিভং য তহ্চ্যতে ইতি 
তছুক্তবচনাদর্শনেনেতি হেয়মেব বিদ্যাশব্দম্য বিদ্জ্ঞান ইত্যম্মা- 
দ্বাতোনিম্পতের্জ' 1নবচনাৎ ॥ ৯৪ ॥ 

যচ্চ প্রতি গ্রহ্ধনস্যাপি বিদ্যাধনত্বেন ঘাঁজনাধ্যাপনপ্রতি- 

গ্রহাণাং কঙ্ীর্ণত্বমাপাঁদিতং শ্রীকরেণ তদতিমন্দং বিদ্যাধনত্ব- 
সামান্যস্য যাঁজনীধ্যাপনপ্রতিগ্রহাদিনানাব্যক্তিসম্বন্বেইপি ব্যক্তী- 

নামসক্কীর্ণত্বাৎ তদাপি যাজনাধ্যাপনস্যাপ্রতিগ্রহত্বাৎ গোত্ব- 

শিলোঞ্াদিবৃত্তিঃ বৃত্তিহীনোবা । গোহিতো। গোগ্রাঘাসাহর্তী । গোশরণ্যো ব্যাপ্রা- 

দিতোছ্র্গাচ্চ পরিত্রায়কঃ । আহুরিত্যাহুঃ । তহ্চ্যতে তন্সাত্রমুচ্যতে উক্তবচনা- 

দর্শনেন কাত্যায়নবচনাদর্শনেন। বিদ্ জানইতি | তেন শিল্পদ্যুতাদিলব্বস্তাপি 
গ্রহণমিতুযুক্তং ॥ ৯৪ ॥ 

সঙ্ীর্তত্বমিতি। সম্থীর্ণত্বমভেদঃ | তথাহি যাজনন্ত বিস্াধনত্বং বিদ্যা়ৈবাত্বিজ্য- 
করণাৎ এবমধ্যাপনপ্রতিগ্রহয়োবপীতি ব্রয়াণামেব বিষ্ভাধনত্বেন পবস্পৰং ভেদা- 
ভাবইতি শ্রীকরাঁশয়ঃ।৯ ব্যক্তীনামিতি। তথাচ যাজনাদীনাং বিষ্বাধনত্বাবিশেষে- 

ইপি যাঁজনত্বাদিনা পরম্পরং ভেদসত্বাৎ ন সক্কীর্ণত্বমিতি ভাবঃ। গোঁত্বেতি। 

শ্বটি জ্ঞানবাচি, বিদ ধাতু হইতেই নিষ্পর হইয়। সকল প্রকার জ্ঞানই বুঝায় 
তাহাতে শির দতাদি লব্ধ ধনও বিদ্যাধন পদ বাচ্য ॥ ৯৪ ॥ 

আর প্রতিগ্রহলব্ধধনকে বিগ্ভাধন বলিলে যাজন অধ্যাপন ও গ্রতিগ্রহ 

এই তিনের সঙ্কীর্ঘত্ব অর্থাৎ অভেদ দোষ ঘটিয়া উঠে, এই কথা যে শ্রীকরা- 

চার্ধয কহেন তাহা অতিমনা, যেহেতু বিবেচনা করিয়! দেখিলে ঘটত্ব ও 

কলদত্ব এই জাতিত্বয়ের যেমন সাক্বধ্য দোষ হয় এস্থলে সেরূপ হইতেছে, না, 
দেখ বিস্তাধনত্ব এই ধর্মটি যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহাদি নান! ব্যক্তিতে 
থাকিলেও যাঁছন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহের পরষ্পর ভেদ থাকাতে যাঁজনত্ব 
অধাপনত্ব ও প্রতিগ্রহত্ব এই তিন জাতির সন্বীর্ণত্ব দোষ হইল না। কেননা 

| চে 
পপ শিস 
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সমবায়েইপি নীলকপিলকাপোতিকাদিব্যক্ীনামসন্কীর্ণত্বস্তা- 

বিবাদাৎ অতএব শিষ্যাদার্তিজ্যতঃ প্রাণ্ডয়োর্বিদ্যাধনত্বং ল্মরন্ 

মুনির্ধাজ্নাধ্যাপনয়োঃ সঙ্করাৎ কথং ন বিভেতি। অতঃ 

পক্ষগ্রহণমাত্রেণ তদভিধানমিতি হেয়ং ॥ ৯৫ ॥ 
শোর্ধ্যাঁদিধনমাহ কাত্যায়নঃ । আরুহা সংশয়ং যত্র 

যথা নীলকপিল্দদিগোব্যক্তীনাং গোত্বাবিশেষেংপি পরম্পরমসন্কীর্ণত্বং বিশেষ- 

রূপেণ ভেদসত্বাৎ তদ্বদ্িত্যর্থঃ। অতএব সামান্তরূপাবচ্ছিন্নানামপি বিশেষুবূপেণ 

ভেদসত্বাদেব। কথমিতি। কেনাঁপি প্রকারেণ ন বিভেতীত্যর্থঃ। পক্ষগ্রহ- 

ণেতি। পূর্ববপক্ষগ্রহণমাত্রেণেত্যর্থঃ। তদভিধানং সঙ্কীর্ণত্বাভিধানং। হেয়মিতি। 
যতঃ পুর্ব্বপক্ষবচনং ন তু সিদ্ধা্তবচনং তত অতোহেয়মিত্যর্থঃ । যদ্বা পক্ষগ্রহণ- 
মাত্রেণ বাঁজনাদিনা অর্জকস্ত পক্ষগ্রহণমান্রেণ আপত্তিমুখেন যাজনাদিধনে 

বিগ্কাধনত্বনিরাসেন তত্র সমাধিকবিদ্ধয়োর্ডাগনিরাসাৎ তৎপক্ষগ্রহণন্ত স্কুটত্বাৎ 

তদভিধানং পক্ষাশ্রিতং তদভিধানং অতোহেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥ 

সংশয়মারুহ উৎকটসম্ভাবনাবিষয়করণমপ্যঙ্গীকত্য তত্র লব্ধং তশ্মিন্ প্রসাদে 
সতি লন্বং। তৎ ধ্বজাহতমিতি। যদ্যপ্যেতস্তাপি শৌধ্যধনত্বেনৈব অবিভাজাত্বস্ত 

গোত্ব সামান্তের বিশেষ না থাকিলেও নীল, কপিল ও কাপোতিকাদি নানা 

ব্যক্তির পবম্পর ভেদ হেতুক অসন্গীর্ণত্বে কাহাবো বিবাদ নাই। অতএব 
ছাত্র ও যজমান হইতে প্রাপ্ত ধনঘয়েব বিদ্াধনত্ব ন্মরণ করিয়া কাত্যায়ন 

মুনি যাজন ও অধ্যাপনের পরস্পর ভেদ থাকাতে সাঙ্কর্য দোষের কিছুমাত্র 
ভয় করেন নাই। অতএব প্রীকরাচার্ধ্য সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন না করিয়া 

কেবল পূর্বপক্ষ আশ্রয় পূর্ববক সন্বীর্ণত্ধ দৌষারোপের কথা যে কহিয়াছেন 
তাহা অগ্রাহা ॥ ৯৫॥ 

শৌ্যাদিধন যথ1 কাত্যায়ন, প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনায় প্রবৃত্ত হুইয়৷ কর্ম 
করিলে স্বামির প্রসাদতঃ লব্ধ যে ধন তাহার নাম শৌর্যলধ। আর যে ধন 

পর পা সা, এ রর ররর স্পার্ম রে 



চটি. 
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প্রসভং কর্ম কুর্বতে। তন্মিন্ কর্্দণি তৃষেন প্রসাদঃ স্বা- 
মিম! কৃতঃ ৷ তত্র লন্ধস্ত যৎ কিঞ্চিদ্ধনং শৌর্ষ্যেণ তন্তবেৎ। 
ধ্বজাহৃতং ভবেদ্যত্ত বিভাজ্যং নৈব তৎ স্মৃতং 1, সংগ্রামা- 
দাহৃতং যত্ত, বিজিত্য দ্বিমতাং বলং। স্বাম্যর্থ, জীবিতং 

ত্যক্ত1 তদ্ধজাহ্ৃতমুচ্যতে । বৈবাহিকস্ত তদ্বিদ্যান্তার্য্যয়া যৎ 
্হাঁগতং | ভার্ধ্যাপ্রাপ্তিকালে লব্ধমিত্যর্থঃ | ,তথাৎপরম- 

প্যবিভাজ্যগাহতুর্মনুবিষ,। বন্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কুতা্মুদকং 
প্রিয় । যোগক্ষেমপ্রচারঞ্চ ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে 1 বন্ত্রমঙ্গ- 

সিদ্ধেঃ পৃথগভিধানং ব্যর্থ, তথ।পি ধবজাহৃতপরিভাবাব্যুৎপাদনার্থমেব তদচনাবস্ত- 

ইতি বোঁধ্যং। ভার্ম্যাপ্রাপ্তিকালইতি | উপলক্ষণমেতৎ জামাতৃত্বপুরস্কারেণ 

বনতদাপি লন্ধং বোধাং। অন্যোকিতমিতি। তেন বিক্রীয় বস্ত্রীতরণং খাণমুদ্- 

গ্রাহমথগীতি বৃহস্পতিবচনমেতদ্বযতিরিক্তবন্ত্রপবং  বহুমূল্যবস্ত্রপরমিত্যন্তে | 

গ্রচারোপযুক্তং ব্াবহাবোপযুক্তং তেন যাবদ্রিরযস্ত নির্বাহঃ তেন তাবস্ত্যেব গ্রান্থাণি 

ন তু তত্র সমাংশনিয়ম ইতি ভাব» একাং দ্রীং কাবয়েৎ কন্্ম যথাংগেন গৃহে 

গৃছে ইতি বৃহস্পতিন! দাঁদীবিভাগোক্তেবাহ দাসীবাতিরিক্তাইতি। শয্যেতি। 
তথাঁচ সর্কেষামেব ব্যবহারিকবস্তষু প্রত্যেকনিয়ততুলামুল্যষু বন্ত্রলঙ্কারাঁদিযু চ 

ধ্বজাহত হয় তাহ! অন্তের অবিভাঁজ্য । গ্রতুকাধ্যে জীবন পণ করিয়া শক্র 

সৈন্ঠ জয়পুর্বক যুদ্ধ হইতে যাহা আহবণ করে তাহা ধ্বজাহত নামক 
শোধ্যধন হয়। 

বিবাহ সময়েই হউক বা অন্ত সময়ে জামাতৃত্ব সম্বন্ধে যাহা প্রাপ্ত হয়, 
তাহার নাম এবুঝুহিক ধন। . তথা মন্থ ও বিষুঃ অন্ত প্রকার অবিভাজ্য* ধন 

কহিতেছেন যথা অন্গযোজিত বস্ত্র বাবহার যোগ্য অস্থাদি বাহন ও অন্ুরীয়- 
কাঁদি অলম্কাব, লডডুকাদি, ব্যবহার যোগা জল, দামী ব্যতিরিক্ত স্ত্রী ও যৌগ 
ক্ষেম প্রচার অর্থাৎ শধা। আমন ভোজন ও আচমনাদিব যোগ্য পান প্রভৃতি 

শাশ্শা শশা শী পাপ পপ ক্পস পস্প টিটি রনির 

শি সপা্টীশ্পা ৯ ০০ ক পল শপ তা সপ পার পা আসন 

| ২৫ | 
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যোজিতং পংজ্িপরিচ্ছদার্থঞ্চ | পত্রং বাঁহনং অশ্বাদি। 
অলঙ্কারং অঙ্গুলীয়কাঁদি। কৃতান্ং লঙ্ডুকাদি । উদকং 
কুপবাগীগতৃং প্রচারোপযুক্তং। স্ত্রিয়ো দাসীব্যতিরিক্তাঃ 1 
যোগক্ষেমপ্রচীরং শধ্যাসনভোজনাচমনাহ্যুপযুক্তভাজনাদীনি 
তথা ব্যাসঃ। অবিভাজ্যং সগোত্রাণামাসহত্রকুলাদপি । যাজ্যং 

ক্ষেত্র পত্রঞ্চ কৃতামুদকং স্ত্রিয়ঃ | যাজ্যং যাঁগস্থানং দেবতা 

বান তু যাঁজনলব্ধং'ধনং তন্ত বিদ্যাধনত্বেনৈব গতীর্ঘত্বাৎ। 
তথ! কাত্যায়নঃ। গোঁপ্রচারশ্চ রখ্য। চ বস্ত্র যচ্চাঙ্গযৌজিতং। 
প্রাযোজ্যং ন বিভাজ্যস্ত শিল্পার্থং তু বৃহস্পতিঃ। প্রাযোজ্যং 

সন যদ্যস্ত তত্তপ্তৈব ন তেষাং «বিভাগ ইতিতাৎপর্য্যার্থঃ। ন তন্স,ৈরিতি। 
এতচ্চ পুস্তকতুলামূল্যদ্রব্যান্তরসত্বে পুস্তকং পণ্ডিতৈবেব মূ্ধৈস্ত দ্রব্যান্তরমেব 
গ্রাহমিত্যেতৎপবং অন্যথা ব্রমাগতন্ত পুস্তকমাব্রধনন্ত সত্বে তত্র মূর্খাণামনধিকারে 

অবিভাজ্য কহেন অর্থাৎ যাহাতে যাহাব নুহ হয় সে তাহাই গ্রহণ করিবে 

তাহাতে সমান অংশের নিম নাই। তথা ব্যাস, যাগস্থান কিংবা দেববিগ্রহ 
ও সাধারণের ব্যবহারযোগ্য ক্ষেত্র ও বাহন, প্রস্তুত খাঞ্ছ দ্রব্য, জল ও স্ত্রী 
এই সকল সহত্র পুরুষপর্ধ্স্ত জ্ঞাতিবর্গের অবিভাজ্য হয়। এই বচনে যাজ্য 
শব্দে যাগস্থান ও দেবতা বুঝায় যাঁজনলবধধন বুঝাইবে না তাহা বিদ্াধন 
বলিয়! পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তথা কাত্যায়নবচন গোচারণস্থান, রাস্তা, 
অঙ্গযৌজিত বস্ত্র, গ্রাযোঁজ্য ও শিল্পেপিযোগি দ্রব্কে বৃহস্পতি অবিভাজ্য 

ব্রলেন্ন। প্রাযোজ্য শব্েব অর্থ ফেযাহার প্রয়োজনীয় অর্থাৎ পণ্ডিত প্রভৃতির 

পুস্তকাদি, তাহা মূর্খের্ধ বিভজনীয় নহে ইহাতে এই -বিশ্লে্ষ-"( যে পৈতৃক 
পুস্তকের তুল্য মূলা দ্রব্যাস্তব সন্ধে পুস্তক, পুঞ্জিতের গ্রাহ্ দরবযাস্তর মূর্থের গ্রাহ, 
কেবল পুস্তকমাত্র পৈভৃক ধন থাকিলে তাহাতে সকলের অধিকার হইবে 
নচেৎ মূর্খের বৃত্তিলোঁপ হয় )। শিল্পের উপযুক্ত দ্রব্য শিল্পকশ্ষিরই হইবে, 

] ্ 
পপ পা পপ আঞ্হাক ৯৪ 
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দায়ভাগঃ। ১৯৫ 

যদ্যস্ত প্রয়োজনার্হং যখ৷ শ্রুতাঁদে| পুস্তকাদি তৎ মুর্ের্ন 
বিভজনীয়ং শিল্পোপযুক্তঞ্চ শিলিনামেব নাতদ্িদাং। তথা 

শঙ্খলিখিতৌ ৷ ন বাঁন্তবিভাগো নোদকপাত্রালঙ্কারানুপযুক্ত- 
সত্রীবাসসামপাং প্রচাররখ্যানাং বিভাগশ্চেতি প্রজীপতিঃ ॥ ৯৬1 

পিতরি জীবতি যন্মিন্ বাস্তে যেন গৃহোদ্যানাদিকং কৃতং 
ভত্স্যাবিভাজ্যং পিতুরপ্রতিষেধেনানুমতত্বাৎ ! তথা পৈতা- 
মহমপি দ্রব্যং যচ্চিরং নষটং অক্ষমতা অথবা গ্রতীকারপরা- 
স্বখতয়া ইতরৈরপ্রতিকৃতং পিত্রা স্বধনব্যয়শরীরা য়াসাভ্যাং 
প্রতিকৃতং তৎপিতুরেব ন সাধারণং। যথা মনুঃ । পৈতৃকং 

তেষাং বৃত্তিলোপাপত্তেরিতি বোধ্যং। অন্গুপযুক্স্ত্রীবাসসামিতি। অন্থপযুক্তং 

মুর্খাণাং পুন্তকার্দি। স্ত্রীবাসসী প্রাগুক্তে ॥ ৯৬। 

ন বাস্তবিভাগইতি ব্যাচ্টে পিতরি জীবতীতি। পুত্রৈরনবাপ্তমিতি। পাঠা- 
বনাকরাবিতি। অন্রবাপ্যেতিপাঠে অন্তেযু নিরস্তেষু ইত্যধ্ঠাহারস্ত অনবাপ্যমিতি- 
পাঠে তু অন্যৈরশক্যোদ্ধারমিত্যর্থে লক্ষণায়াঃ প্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। তদভাবে তু 

শিল্পানভিজ্ঞের হইবে না। তথা শঙ্খ ও লিখিত মুনির বচন, বাস্তর বিভাগ 

হয় না জলপাত্র, অলঙ্কার ও যাহাব যাহা উপযুক্ত নহে ও স্ত্রী এবং অঙগযোজিত 
বন্ত্র জলপ্রণালী আর রান্তা এই সকলের বিভাগ হয় না ইহা! প্রজাপতি 
বলেন ॥ ৯৬॥ 

আর পিতার জীবদ্দশায় যে বস্ততে যে গৃহ কিংবা উদ্ানাদি নির্মাণ করে | 
সে তাহারই নিজস্ব অন্তের অবিভাজ্য। কারণ পিতা যখন নিষেধ করেন 

নাই তখন তাহা পিতার অনুমতি ক্রমেই হইয়াছে বলিতে হইবে। “মার 

পৈত্তামহ ত্রব্য যাহ! বহুকাল বিত্ত হইয়াছিল অন্যে অক্ষমতাতেই হউক বা! 

আলম্তেতেই হউক উদ্ধার করে না যদি পিতা শ্বধন ও স্বকীয় শরীরা- 
য়াসছ্ধারা৷ উদ্ধার করেন তাহা পিতারই নিজম্ব সাধারণ হইবে না। যথা মন্ু- 

এ টিরিরিটট রিনি রিটা বারা. 



১৯ দায়ভাগঃ | 

তু পিতা দ্রব্যমনবাপ্তং যদাপ্র, া। | নতৎ পুজৈর্ভজেৎ সার্ 
মফামঃ স্বয়মর্জিিতং | পৈতৃকং দ্রব্যং পুজ্রৈরনবাপ্তমপ্রতিকৃতং | 
অনবাপ্যমিতিঅনবাঁপ্যেতিপাঠাবনাকরৌ । আহ বৃহস্পতিঃ। 
পৈতামহুং হৃতং পিত্র! স্বশক্ত্য! যছুপাঙ্ভ্িতং ৷ বিদ্যাশ্টোর্ধ্যা 
দিন! প্রাণ্তং তত্র স্বাম্যং পিতুঃ স্মৃতং। প্রদাঁনং স্বেচ্ছয়] 

কুর্য্যানোগঞ্চেব ততোঁধনাৎ। তদভাবে তু তনয়াঃ সমাংশা 
রিকীত্তিতাঃ । স্বশজ্যেত্যসাধারণধনশরীরব্যাপারংদর্শয়তি 

তনয়াইতি। অত্র সমানাংশীভিধানং বিংশোদ্ধাবং নিরস্ততি অনন্থাসিদ্ধের্বচন! 

দিতিভাবঃ। অধিকইতি। তথাঁচ উদ্ধর্তে উদ্ধ তভুমেশ্চতুর্থাংশমধিকং দত্ব! তেন 

সহ সর্ধ্বে সমং বিভজেবন্নিতিবচনার্থ:। নতু অন্ত ইতিশ্রবণাৎ তশ্মৈ তুবীয়াংশ 
৬ম. 

বচন, পৈতামহ দ্রব্য যাহ! পুত্রের! উদ্ধাব করিতে পারে নাই এমত বস্ত পিতা 
যদি উদ্ধার করেন তাহ! হইলে উহা স্বোপাজ্জধিত বলিয়৷ পুভ্রগণেব সহিত 
ভাগ করিবেন না । এই বচনে অনবাপ্তং এই পাঠটিই বিশুদ্ধ। অনবাপ্যং 
অথবা অনবাপ্য এই ছুই পাঠ আঁকর বিরুদ্ধ। বৃহস্পতিবচন, অন্তকর্তৃক 

হৃত পৈতামহ দ্রব্য বিদ্যা! শোধ্যার্দি নিজশক্তি ছাবা পিতা যাহা উদ্ধার করেন 
তাহাতে পিতাব স্বামিত্ব, পিতা তাহ। স্বেচ্ছাতঃ দান এবং ভোগ কবিবেন, 

তাহাব পবলোকানন্তব এ ধনে পুত্রেবা সমানাংশি হইবে বিংশোদ্ধারাদি | 

হইবে না। এই বচনে নিজশক্ভিদ্বারা এই বলায় অসাঁধাবণ ধন শবীবায়াস 
দশিত হইল। 

উক্ত ছুই বচনেই পিতৃপদ উপলক্ষণ*মাত্র, স্বয়মঞ্জ্িতং এই হেতুর কথনা- 
ধন অন্য কর্তৃক উদ্ধৃত হইলেও পিতুকৃত উদ্ধুতধনের গ্ঠায় তাহাবই প্রাপ্য। 
স্বোপাজ্ধিত অক্রমাগত দ্রব্যেব স্তাষ ক্রমাগত অর্থাৎ পৈতৃক ভূমি ভিন্ন দ্রব্য 
উদ্ধত হইলে এইরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে ই. ভূমি বিষয়ে শঙ্খমুনি বিশেষ 
কহিতেছেন যথ। পূর্ববপুকষের ভূমি অন্য কতৃক হ্বৃত হইলে পব একজনই যদি 
নিজপরিশ্রমদার়া৷ উদ্ধীব করে তাহা হইলে উদ্ধারককে চতুর্থাংশ দিয়! অন্যেরা স্ব 
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বচনদ্বয়েছপি পিতৃপদমুপলক্ষণং স্বয়মজ্ভ্িতমিতি হেতো- 
রতিধানাৎ এবঞ্চ স্বার্জিতীক্রমাগতদ্রব্যবদেব ক্রমাঁগতে- 

ইপ্যেবংরূপে ভূমিব্যতিরিক্তে ব্যবস্থা বোদ্ধব্যাঁ ভূমৌ তু 
বিশেষমাহ শঙ্বঃ। পুর্ববনষ্টান্ত যোভূমিমেকএবোদ্বরেচ্ছ,মাৎ। 
যথাভাগং ভলজন্ত্যন্যে দত্ব! ভাঁগং তুরীয়কং। যদ্যপি অসা- 
ধারণধনশরীরব্যাপারমেবকারেণ দর্শয়তি তখাপি উদ্ধর্ভ- 
াঁসাধারণ্যং কিন্তু প্রতিকৃতভূমেশ্চতুর্থাংশৌহধিকম্তন্মৈ 
দাঁতব্যঃ ভূমিপদসামর্ঘ্যাৎ তদবিবক্ষাকারণাঁতাবাৎ ৷ ইতি 
বিভাজ্যাবিভাজ্যনিরূপণং ॥ ৯৭ ॥ 

প্রতি বিভাগানভ্তরজাতস্য বিভাগঃ কথ্যতে। তত্র 

মনুনারদৌ | উদ্ধং বিভাগাজ্জাতস্ত পিত্র্যমেব হরেদ্ধনং। 

মাত্রদানং তথাত্বে অনুদ্র্ূবেকত্ে দ্বিত্থে বাঁ উদবর্ভ,রেব হবল্পপ্রাপ্যা। বিষমশিক্ত্বা" 
পত্তেরিতি ভাবঃ। স্টুমিপদেতি। ভুমেশ্ততুর্থাংশমিতাক্তার্থে প্রমাণমেতৎ ॥৯৭॥ 

সংপ্রতীতি। পুর্বজাতবিভাগানস্তরমিত্যর্থঃ। যথাশীস্ত্রমিত্যনেন শাস্ত্রান- 

ভিজ্ঞতয়া যদি পিতা স্বয়ং স্বপ্পং গৃহীত্ব! বিভক্তঃ তদ। বিভক্তজন্ত ভ্রাতৃভ্যো ভাগ- 

বু স্বত্বানুসারে ভাগ করিয়া লইবে। যদ্যপি এবকারঘ্বাবা অসাধারণ ধন শরীরা- 

যাস দর্শাইতেছেন তথাপি ভূমি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা! করাতে উদ্ধাবকর্তার সমগ্র 

| ভুমি হইবে না। কিন্তু উদ্ধাব কর! ভূমির চতুর্থাংশ অধিক উদ্ধীরকর্তীকে দিতে 

হইবে ( চতুর্থাংশ দিয়া অবশিষ্ট ভূমি উদ্ধারকর্তার সঙ্গে সকলে লমান ভাগ 

করিয়। লইবে। ) ইতি বিভাজ্য ও অবিভাজ্য নিপুণ সু্পর্ণ॥ ৯* ॥.. 77 
সম্প্রতি বিভাগের পর জন্মাইলে তাঁহার ভাগ বাবস্থা কহি। তদ্িষয়ে মহ 

ও নারদ বচন। বিভাগের পর যে পুত্র জন্মে সে পিতারই ধন পায়। আর 

যদি পুর্বজাত ভ্রাতারা পিতার সহিত সংস্থ্ট হয় তাহা! হইলে তাহাদের সঙ্গে 

বিভক্তজ পুত্র ভাগ করিয়া লইবে। যদি পিতা পুত্রগগকে বিভাগ করিয়৷ দিয়! 

৪ _ র ্ 
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সংস্ষ্টান্তেন বা যে স্থ্যর্ববভজেত স তৈঃ সহ। যদি পিতা! 
পুজান্ বিভজ্য স্বয়ঞ্চ যথা শাস্ত্রং ভাগং গৃহীত্ব। পুত্রৈরসংস্থট 
এব স্বৃতঃ তদা বিভাগানন্তরং জাতঃ পিতৃধনমেব গৃহীয়াৎ। 
সএব তস্য ভাগঃ অথ কৈশ্চিৎ পুত্ৈঃ সহ সংস্থষ্ঃ পিতা স্থৃতঃ 

তদা সংস্যফ্টেভ্যো ভাগং গৃহ্ীয়াৎ। তথাঁচ গোতমঃ । 
বিভক্তঞজঃ পিব্র্যমেব। বিভাগানভ্তরং যস্য গর্ভাধানং স 

বিভক্তজঃ বিভংভ্তন জনিতঃ গর্ভধানাদৃতে জনকস্য জনন- 

গ্রহণং ধ্বনিতং। অতইতি। যতোবিভাগানস্তরা হিতগর্ভজাতন্তৈব বিভক্তজত্বং 
অতইত্যর্থঃ। ভ্রাতৃভ্য ইতি। এতচ্চ যদা পিতা স্বগ্রান্থং গৃহীত্বা অবশিষ্টং 

পুত্রেভ্যো দত্বা বিভক্তএব তিষ্ঠতি তদা বোধ্যং পিভৃমরণে তু পিতৃত্রাতূভাগানে- 

কত্রীক্ুত্য যথাশস্্ং সর্বৈর্বিভাজামিতি। চূড়ামণিস্ত পিতরি জীবত্যপি পিতামহ- 
ধনে তদ্গৃহীতদ্যংশীদেরশীন্ত্রীয়তয়া! সর্বমিশ্রণেন পুনর্বিভাগইত্যাহ । অত্র জ্ঞাত- 
গর্ভায়াম্ত যদি গর্ভন্থম্ত ভাগঃ প্রাগেব রক্ষিতঃ তদা পিত্র্যং ভুগং বিভক্তজাভাবে 

সর্ধএব বিভজেষুঃ অথ পিব্রৈব চেদগর্ভস্থং নিশ্চিত্যাপি প্রভুতয়া! পুর্ধেভ্যোভাগো- 

আপনি ও যথাশাস্ত্র ভাগ গ্রহণ কবিয়! পুক্রদের সঙ্গে পুনর্বার সংহ্্ না হইয়াই 
মরেন, তাহা হইলে বিভাগের পর জাত পুত্র পিতৃধনই গ্রহণ করিবে সেই 
তাহার ভাগ। আর যদি কতিপয় পুত্রের সহিত সংস্থষ্ট হুইয়! পিতা মরেন 
তবে, সং্থষ্ট ভ্রাতগণের নিকট হইতে ভাগ করিয়া লইবে। তথাহি গোতম, 

বিভক্তজ পুক্র পিতারই ভাগ পায়। বিভাগের পর যাহার গর্ভাধান হয় তাহার 
নাম বিভক্ত অর্থাৎ বিভক্ত পিতৃকর্ৃক জনিত। ...কাব্রঞ গর্ভাধান ভিন্ন জনকে 
আর ম্মন্ত জনন ব্যাপার.ঘাই, এতাবতা! সী আু্্াতুগুর্) থাকিতে যদ্দি পুক্রদিগকে 
পিতা ভাগ করিয়া দেন তবে প্র পুত্র ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে আপনার ভাগ 
লইবে পিতৃগৃহীত ভাগ লইবেন না । (আর যদি পিতা স্ত্রীর গর্ভ জানিয়া 

পূর্বেই গর্ভস্থের ভাগ রাখিয়া দেন তবে পিতার ভাগটি বিভক্ত পুত্র না থাকিলে 
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ব্যাপারাভাবাৎ অতোঁযদ্যজ্ঞাতগর্ভায়ামেব স্ত্রিয়াং বিভক্তাঃ 
পুজ্রাঃ তদনন্তরং জাঁতোভাতৃভ্যএব গৃহীয়াৎ ন কেবল- 
মেকএব কিন্তু বহবোহপি বিভক্তজাতাঃ পিত্র্যযেব ধনং 
গৃহ্ীয়ুঃ । দাহ বৃহস্পততিঃ | পিত্রা সহ বিভক্ত! যে সাঁপত্ব! 
বা সহোদরাঃ। জঘন্যজাশ্চ যে তেষাং পিতৃভাগহরাস্ত তে। 
অনীশঃ পূর্বজঃ পিত্র্ে ভ্রাতৃভাগে বিভক্তজঃ ॥ ৯৮ ॥ 

বিভাগাৎ পূর্ববং জাতঃ পিত্রে ধনেহনধিকীরী' বিভক্তজশ্চ 
দত্বঃ তদা তেষামেব তত্র স্বাম্যাৎ ন তত্র গর্ভস্থস্তাধিকারঃ কিন্তু পিত্রাএবেতি 
বিভক্তজসত্বে তু তেন সহ তুল্যাংশিতেতি বোধ্যং। পিত্রা সহেতি। জঘন্যজা 
বিভাগানন্তরং পিব্রোৎপার্দিতাঃ তে পিতৃভাগহর! ন তু বিভাগাৎ পূর্বং জাতীঃ। 
তত্র হেতুমাহ অনীশইতি। ন্বামিনামেব* বিভাগার্ত্বাদিতিভাবঃ| পুর্বোক্ত- 
বিবরণমেতদ্দিতি কেচিৎ ॥৯৮। 

তখেতি। বৃহস্পতিরেবেত্যর্থঃ। স্বয়মঞ্জ্রিতমিত্যনেন পুত্রাস্তরেণ বিভক্ত- 

সংস্যহিনাপি পিত। অদ্াধারণধনবায়শরীরায়াসাভ্যাং যছুপার্জিতং তদপি বিতক্তজ- 

সর্বাঁধারণে ভাগ করিয়৷ লইবে। আর যদি গর্ভস্থ নিশ্চয় জানিয়াও পিতা! 
প্রতুত্বাধীন পুত্র্দিগকে ভাগ করিয়া দেন তবে তাহাতে বিভক্ত পুভ্রগণেরই 
্বামিত্ব প্রযুক্ত গর্ভস্থ পুত্রেব অধিকার হুইবে না, কিন্তু পিতৃগৃহীতধনেই তাহার 
অধিকার । আর যদি বিভক্ত পুত্র আবাঁর থাকে তবে তাহাব সঙ্গে তাহার 
তুল্যাংশিতা হইবে এইটি টীকার ভাবার্থ বুবিবে। ) কেবল একটি বিভক্ত 
পুর. পিতৃ- ভ]গু পাইবে এমত নহে," বিভাগের পর বহু পুত্র জন্মিলেও তাহার! 
সকলে পিতৃধনমার্রই পাইবে. য্থা বৃহস্পতিবুচন, পিতার সহিত যাহারা বিভক্ত 
হইয়াছে তাহার! সহোদর হউক বা বৈমাত্রেয় হউক তাহাদের পর জাত বিস্ক্তজ 
ভ্রাতার৷ পিতৃভাগ ভাগিই হয়। যেহেতু বিভাগের পূর্বজাত পুত্র পিতৃভাগে 
অপ্রভূ ও বিভক্তজ পুক্র বিভক্ত ভ্রাতৃভাগে প্রভূত্ব রহিত হয় ॥ ৯৮ ॥ 

বিভাগের পূর্বজাত পুত্র বিভক্ত পিতৃধনে অনধিকারী ও ব্তাগের পর 

চু). প্র 
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ভ্রাতৃধনে । তথ! । পু্রৈঃ সহ বিভক্তেন পিত্রা ষৎ ্বয়মর্জিতং 
বিভক্তজদ্য তৎ সর্বমনীশাঁঃ পুর্ববজাঁঃ স্মৃতাঁঃ। যথা ধনে 
তর্ণেহপি দাঁনাধাঁনক্রয়েমু চ। সর্রশব্দাৎ বহুত্তরমপি ধনং 
পিত্রার্জিতং বিভক্তজস্যৈব। পরম্পরমনীশীস্তে মুক্ত শৌ- 
চোদকক্রিয়াঃ । অশৌচোদকক্রিয়ামাত্রপ্রদর্শনেন স্ত্দুরমেব 
ধনাধিকাঁরং নিরস্যতি। ইদঞ্চ পিক্রুপাত্ধনমাত্রবিষয়ং | 
যদি তু পৈতাহধনমপি প ভূম্যাদিকং বিভক্তং তদা তদ্ধনবি- 

স্তৈৰ ন সংস্যত্টিনামিত্যুক্তং | বথাধনইতি | বিভাগানন্তরলধনগ্রহণবৎ বিভক্ত- 

পিত্ ণপবিশোধনমপি বিভজ্তজৈবেব কাধ্যং এবমেতাদুশেন পিত্রা যদ্দাতুং 
প্রতিশ্রিতং যচ্চাহিতং বন্ধকবিধয়! দত্তং বা ক্রীত্ব! মূল্যং ন দত্বং বা তৎসর্ধ্বং তণ্তৈব 
সমাধেয়মিত্ার্থঃ | নিবস্ততি বৃহস্পৃতিবেব | ভূম্যাদিকমিত্যনেন নিবন্দ্বিপদয়ো- 

গ্রহণং মণিমুক্তাদেঃ স্বার্জিততুল্যতাৎ। নিবৃত্তেরজমীতি। তথাচ তদ্বিভাগস্য 
অশাস্্ীয়ত্বাৎ নিবর্তনীয়ত্বমিতিভাবঃ| দৃশ্তাদ্ধেতি। বাশবোঁহব্ধারণার্থঃ তেন 

জাত পুত্র বিভক্ত ভ্রাতৃধনে অনধিকারী। তথা বৃহস্পতিবচনাত্তর যথা; 
পুত্রদের সহিত বিভক্ত পিত। যাঁছা! শ্বয়ং অর্ঞন কবেন সে সকল বিভক্ত 

পুন্েরই হয়, পূর্ববজাত পুত্রের তাহাতে অনধিকারী। আর ধন বিষয়ে যেরূপ 
ব্যবস্থা খণ দান, বন্ধক, ও ক্রয় বিষয়েও সেইরূপ জাঁনিবে। এই বচনে র 

(স্বয়মঙ্জিতং এই পদ থাকায় পিতা! বিভাগানস্তর সংস্থটটী হইয়াও অসাধাবণ | 

ধন বায় শরীরায়াসদ্বারা যাহ! উপাজ্জন করেন তাহাও কেবল বিভক্তজের ৰ 

প্রাপ্য, সংস্ষ্টি ভ্রাতারা পাইবে না ইহা! উক্ত হইল।) : 

গ্রহণের ভ্তায় বিভক্ত পিতার-এএ প্ুরিশে:হএ বিত্ত পুত্রেরই কর্তব্য । আর 
[8 শি পিতা যাহ! দান করিতে স্বীকার পাইয়াছেন কিংবা বম্বাক দিয়াছেন অথবা 

কোন বন্ত ক্রয় করিয়া মূল্য দেন নাই, সেলমস্ত বিভক্তজ পুজেরই নির্ধ্বায 
হুইবে। উক্ত বচনে সর্বশব্দ প্রয়োগ করায় পিতা যদি বছুতর ধনও উপার্জন 

। করিয়া থাকেন তৎসমস্তই বিভক্তজের প্রাপ্য । অশোৌচ এবং উদক ক্রিয়া 

৪]... সদ পিসী পাপ পর সা সত ০ রী - 



টি ১. 

দায়ভাগঃ। ২০5 
শপ 

ভাগং ভ্রাতৃভ্যএব গৃহীয়াৎ মাতুনিরতে রজসি তদ্বিভাগ- 
বিধানাৎ। তদাঁহ বিষ্ুঃ। পিতৃবিভক্ত। বিভক্তানন্তরোঁৎ- 
পন্নপ্য বিভাঁগং দছ্যুরিতি ৷ তথা যাঁজ্ঞবন্থ্যঃ | বিভক্তেযু হ্থতো- 
জাঁতঃ সবর্ণায়াং বিভাঁগভাঁকৃ। দৃশ্ঠা্৷ তদ্বিভাঁগঃ জ্যাঁদায়- 
ব্যয়বিশোঁধিতাঁৎ | পির্র্যমেব হরেদ্ধনমিতি বিরোধাৎ উত্ত- 
যুক্তেশ্চ ক্রমাগতধনবিষয়মিদং ॥ ৯৯ ॥ 

পাপা 

র ভুক্তব্যবন্ডেদঃ। উক্তযুক্তেরিতি । মাতুর্নিবৃত্তে রজসীত্যক্তযুক্তেরিত্যর্থঃ | 
| তথা জ্ঞাতেহজ্ঞাতে বা! গর্ভে মাতৃবজোনিবৃত্তিং বিনাঁ বা কৃতপিতামহধনবিভাঁগন্তা- 
| শা্রীয়তয়া নিবর্তনীয়ত্েন তদ্ধনবিভাগবিষয়ত্মেব অনস্তরোক্তবচনয়োবিতি 
| পূর্বেষাং মন্বাদিবচনানাং পিতুঃ স্বার্জিতবিষয়ত্বমেবেতি ন বৈপরীত্যাশঙ্কা 
 কর্তব্যেতিতাবঃ॥ ৯৯1 

ভিন্ন অন্য কর্থে উক্ত ভ্রাতৃগণেব পরম্পরেব প্রভুত্ব নাই ইহাতে অশৌচ ও 
উদকক্রিয়ামাত্রেব প্রদর্শন কবিয়া ধন।ধিকাঁৰ বিষয়ে পবম্পরের প্রভূত্ব সুদুর 

 পরাহত করিলেন1* ইহা! পিতার স্বোপাঁজিতধন মাত্র স্থলে বুবিবে। পরস্ত 
ূ পিতামহাগত ভূমি নিবন্ধ ও দ্বিপদ এই. সকল বন্্ যদি পিতা ভাগ করিয়৷ 
ূ দিয়। থাকেন, তবে তাহাব ভাগ বিভক্ত ভ্রাতুগণের নিকট বিভক্ত ভ্রাতা 

| লইবে। কারণ মাতাব রজোনিবৃত্তি না হইতেই উক্ত পিতামহধনত্রয়ের 

বিভাগ অশাস্ত্রীয়ত্ব প্রযুক্ত অসিদ্ধ। কিন্তু পৈতামহমণিষুক্তাদির বিভাগ 

স্বাজ্জিত তুল্য বলিয়া সিদ্ধ হইবে। পৈতামহ ভূম্যাদি ত্রয়েব বিভাগস্থলে 
বিষ্ুবচন যথা, পিতৃ কর্তৃক বিভক্ত পুভ্রেরা বিভাগাঁনস্তর উৎপন্ন ভ্রাতাঁকে 

বিভাগ দিবে। তথ! যাজ্ঞবঙ্ধ্যবচন যথ! বিভক্ত হইলে পর যদি সবর্ণা পত্বীতে 

পুত্র জন্মে তবে সেই বিভক্তজ পুত্র ব্যয়াবশিষ্ট দৃ্ঠ ভূমি নিবন্ধ ৩ দ্বিগদ 
ধনের ভাগ বিভক্ত ভ্রাতৃগণের নিকট লইবে। এই দুইটি বচন পিতামহধন 

বিষয়েই খাটিবে অন্তথা বিভক্তজ পুত্র পিতার ভাগই পায় এই বচনের সঙ্গে 
বিরোধ হয় এবং মাতার রজোনিবৃত্তি যুক্তিরও সার্থক থাকে না ॥ ৯৯ ॥ 

| ২৬ | | 
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অথ বিভাগানভ্তরাগতবিভাগঃ | তত্র বৃহস্পতি | কৃতে- 

ইকুতে বিভাগে ব! রিকৃথী যত্ত্ প্রদ্শ্যতে | সামান্যঞ্চেবে- 
দ্ঘত, তত্র ভাঁগহরস্ত সঃ। খণং ক্ষেত্রং গৃহং লেখ্যং যস্য 
পৈতামহং উবেৎ। চিরকালপ্রোধষিতোহপি ভাগভাগাগতস্ত 
সঃ। গোত্রসাধারণং ত্যক্ত। যেহিম্যাদেশং সমাশ্রিতঃ | 
তদ্বংশস্যাঁগতস্তাংশঃ প্রদাতব্যো ন সংশয় | তৃতীয়ঃ পঞ্চম- 
শচৈব সপ্তমোবাপি যোভবেৎ। জন্মনামপরিজ্ঞানে লভেতাংশং 

৯০ 

অথেতি। যদ্যপি বিভাগানস্তবাগতন্তাধিকারিতয়া বিভাগঃ সিদ্ধএব তথাপি 

তম্বংশপরম্পরাজাতন্ত সপ্তমপুরুষপর্যযস্তস্ত বিভাগজ্জাপনার্থং পৃথশ্বচনারস্তঃ স্বদেশ" 

বস্থানে চতুর্থপুরুষপ্ধ্স্তন্তৈব বিভাগার্হত্বাদিতি বোধ্যং। কতে দেশাস্তরস্থিতং 
বিহায় বিভাগে কৃতে। সামান্তং সাঁধারণং বিভাগার্থমিতি যাবং। লেখ্যং 

শাসনারঢ়ং যদৃণং পৈতামহং পূর্ববপুরুষসম্বদ্ধি। তেন পুরব্বপুকষবিত্তসন্তেব তৎ- 
কৃতশ্তাপি খণস্তাংশিতা | গৃহাঁদিকং সাধারণদ্রব্মাত্রোপলক্ষণং। সপ্ডুমোবেতি। 
বা শবধঃ সপ্তমা স্তরগতানুক্তসমুচ্চায়কঃ তেন সপ্তমপর্যস্তানামেব দেশাস্তরাদাঁগতানাং 

ভাগিতা ন ত্বষ্টমাদেবিতি | অতএবাসপ্তমাদৃক্থবিচ্ছিত্তির্ভবর্তীতিবচনমপ্যেত- 
ঘিষয়মিতি। কেচিত্ত, বাঁকারোহনাস্থায়াং তেন বীঘিস্বামিমরণাদিদশীয়াং যদি 

অত্রঃপর বিভাগানস্তব স্বদেশাগত ব্যক্তিব বিভাগবিধি কহিতেছেন যথা 

বৃহস্পতি, বিভাগ কর! হউক বা ন| হউক যে স্থলে সাধারণ ধনের ভাগী দৃষঁ 

হয় সে সেই ধনের ভাগ যাহার পূর্বপুরুষের খণ, ক্ষেত্র ও গৃহাঁদিধন লেখ্যারঢ় 
থাকে, চিরকাল গ্রবানী থাকিলেও সে আগত হুইয়৷ সেই খণ ও ধনের ভাগী 
হবে জ্ঞাতি সাধারণ ধন পরিত্যাগ করিয়া যে অন্ত দেশে গমন করে তাহার 
বংশের কেহ আগত হইলে পর তাহাকে এ ধনের অংশ দিতে হইবে ইহাতে 
সনোহ নাই। তৃতীয়ই হউক বা পঞ্চমই হউক অথব! সগুমপুরুষই হউক জন্ম 
ও নাম পরিজ্ঞান হইলে সে পূর্বপুরুষের ধনের অংশ পাইবে। বংশপরম্পয়া- 



র দায়ভাগঃ। ২০২ 

ক্রমাগতং। যং পরম্পরয়। মৌলাঃ সামস্তাঃ স্বামিনং বিছুঃ। 
তদম্বয়স্াগতস্য দাঁতব্যা গোত্রজৈর্্মহী | তদনেন চিরপ্রোধিত- 
ংশ্যেন সমন্তাদাসিভিন্দ্দৌলৈরা ত্জ্ঞাপনপূর্ধবকং ভাগগ্রহণং 

কার্ধযং। ইতি বিভাগানভ্তরাগতবিভাগঃ ॥ ১০০ ॥ 
সন্প্রত্যেকপিতৃকাণাং সবর্ণানুলোমপরিণীতস্ত্রীজাতানাং 

পুত্রাণাং বিভাগঃ কথ্যতে । অস্তি চ সবর্ণানুলোমন্ত্রীপরিণয়নং। 
তথাঁচ মন্ুঃ ॥ সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশন্যা* দারকর্দণি | 

তৎপ্রপৌন্রপ্ধযস্তোহস্ত পূর্ববজন্তিষ্ঠেৎ তদা তন্ত স্বামিত্বেন তৎপরম্পরাজাতস্ত 

সপ্তমাদৃর্ন্তাপ্যধিকারঃ যথোত্তরং ধন্ত সংক্রাস্তত্বাৎ যদি তু বীজিস্বামিময়ণাঁদিতঃ 

প্রাগেব তৎপ্রপৌত্রপর্যযন্তোহস্ত পূর্ববজোধবন্তঃ তদা পঞ্চমন্ত পিগুবহির্াবেনান- 

ধিকারাৎ তৎপুত্রাদেরপি নাধিকাবইত্যাহ; তদসৎ তথাসতি দেশস্থবিদেশস্থয়ো 

ব্যবস্থায়াং বিশেষাঁভাঁবেন বচনবৈয়র্থ্যাপাতাৎ অতএব মৃলীভূতশ্রত্যস্তরকল্পনাপি 

প্রামাণিকীতি স্ুধীভির্ভীবাং। মৌলা বংশপরম্পরাক্রমেণ তদেশাবস্থায়িনঃ | 

সামস্তাঃ প্রতিবাদিনইত্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥ 
একপিতৃকাণামিতি। একপিতৃকাণাং বিভিন্নজাতিকামাভৃকাণাং পুভ্রাণামি- 

তর্থঃ। অন্কুলোমেতি। তেন প্রতিলোমপবিণয়নং সর্বঘৈব নেতিস্থচিতং। নন্থু 

ক্রমে তদ্দেশবাপির| এবং প্রতিবাঁসিরা যাহাকে ধনস্বামী বলিয়! জানেন 

তাহার বংশজাত সন্তান আগত হইলে জ্ঞাতিরা তাহাকে ভূমিসম্পত্তির ভাগ 
দিবে। এই সকল বচন প্রমাণে চিরপ্রবামির বংশজাত সন্তান মৌল অর্থাৎ 
বংশপরম্পরাক্রমে তদ্দেশবাসিগণ ও সামস্ত অর্থাৎ প্রতিবাসিগণ দ্বারা আপ- 

নার পরিচন্ঈ প্রদানপূর্বক ভ্াঁতির নিকট ভাগগ্রহণ করিবে। সম্তমপুরুষ 
পর্যযস্ত দেশাস্তর হইতে আগত হইলে ভাগ পাইবে, অষ্মাদি পুরুষ পাঁ্বে শী 

এই ব্যবস্থা স্থির হইল। ইতি বিভাগানস্তরাগত বিভাগ সম্পূর্ণ ॥ ১ ॥ 

সম্প্রতি একপিতৃজাত সবর্ণার অন্থুলোমে বিবাহিত ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীজাত 
পুঞ্্গণের বিভাগ কহিতেছি। সবর্ণার পাপিগ্রহণের পর নি্নজাতীয়! স্ত্রীর পাঁণি- 

...... ..১০০০৫০৫০ 



টি নত 
২০৪ দায়ভাগঃ | 

কামতস্ত প্রবৃভানামিমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশোঁহবরাঃ | শু্রৈব ভার্ধ্যা 
শৃদ্রস্য সা চ স্বা চবিশঃ স্মতে। তে চস্বা চেব রাজ্ৰঃ 

সথযস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্ঞানঃ । শুর্রেবেত্যেবকারঃ সর্বত্র সন্বধ্যতে 
সা তে তা “ইত্যনস্তরপুর্ধ্বোক্তপরামর্ষাৎ প্রতিলোমপরিণয়নং 
সর্ববখৈব ন কার্য্যমিত্যর্থঃ কামতস্ত প্ররভানামিতি দোষাল্প- 

শশী 

প্রতিজ্ঞেং বালপ্রলাঁপএব “এট্তরেব গুণৈযুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়োববইতি 
যাজ্ঞবন্যেন সবর্ণাবিবাহমাত্রস্ত গ্রতিপাদনাৎ অসর্ণাবিবাহন্তা প্রসক্তেবতআহ অস্তি 

চেতি। প্রশস্ত গার্্স্থ্যো চিতযজ্ঞাদিধর্্মোপযোগিনী সবর্ণায়াএব সহত্বেন' ধর্ম 
কর্মাধিকারস্ত ভর্ভ,ঃ শবীবশুশ্রষাং ধর্মমকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকং| স্বা স্বৈব কৃর্ধ্যাৎ 
সর্বেষাঁং নান্জাতিঃ কথঞ্চনেতি মন্থন! প্রতিপাঁদন।ৎ। কামতঃ বিষয়গে।চরা- 

তিরাগতঃ ন তু গৃহিধর্ম্মলিগ্গয়া তেনৈতাসাঁং বিবাঁহোভবত্যেব কিন্তু কেবলং 

রাগাধীনএব স ইতি প্রতিপন্নং। অতএব চততোব্রাঙ্গণন্ত পবিণীতাঃ ভিত 
দ্বে চৈকা চেতবেষামিতি সঙ্ায়াইপ্যাহম্ম। অতএবাত্রাহপি বৈদিক কর্ম্মতয়া পূর্ব্বং 

পপ পপ পা পপ পা, পা» পার 

গ্রহণ আছে। যথা মন্ুবচন, দাবপরিগ্রহ কার্ধ্য ব্রাঙ্মণারদিত্র পক্ষে অগ্রে সব- 
ই প্রশত্তা, কামতঃ প্রবৃত্ত হইলে নিকৃষ্ট কল্পে ক্রমশঃ এই কয়েকটিও বিঝা- 

হিতা হইতে পারে। শুদ্রজাতির কেবল শুদ্রা কন্তাই বিবাহ্যা, বৈশ্তের 
পক্ষে সজাতীয়৷ ও শুদ্রা এই ছুই ভার হয়, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠা ও শৃদ্রা 
এই তিন ভার্্যা এবং ত্রাহ্মণেব সবর্ণ! ক্ষত্রিয়! বৈশ্তা ও শূড্রা এই চারি ভার্ধযা 

হইতে পারে। এই বচনে শু্রেব এই এবকার সর্বত্র অন্বয় পায়। আর সা 
তে তা এই তিন তদ্শব্দের পূর্বোক্ত গ্রাবামর্শিত্ব প্রযুক্ত প্রতিলোম বিবাহ 
অর্থাৎ উৎক্ জাতীয়ার পাণিগ্রহণ নিক্জাতীয় পুরুষের পক্ষে সর্ধপ্রকারেই 
অঁকর্তর্য হইবে। কামতঃ প্রবৃত্ত হইলে এই কথা বলায় দোষের অল্পতা খাঁপিত 
হইতেছে, নচেৎ অন্ুলোমবিবাহে কিছুমাত্র দোষ দাই এমত নহে, বথা 
শঙ্ঘ ও লিখিত মুনিবচন, সকলেরই সজাতীয়! ভার্ধ্যা কর্তব্যা তাছারাই শ্র্রেয়সী 
হয় এইটি প্রথম কল্প। আর ব্রাহ্মণের আন্নপূর্বে চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্তের 

পাপা 



টি 
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পিতা আ 

ত্বখ্যাপনার্ধং ন তু দোষাভাবএব। তদাহতুঃ শঙ্ঘলিখিতৌ৷ । 
ভা্যাঃ কার্ষ্যাঃ সজাতীয়াঁঃ শ্রেয়স্যঃ সর্যেষাং স্থ্যরিতি পুর্ববঃ 
কল্পঃ ততোহনুকল্পঃ চতজ্। ব্রাহ্মণস্যানুপুর্ধেবণ তিকআ্রোরাজ- 
ন্যস্য দ্বধে বৈশ্যস্য এক] শুদ্রস্য। জাত্যবচ্ছেদেন চতুরখৃ্ি- 
সঙ্থ্যা সন্বধ্যতে ॥ ১০১ ॥ 

এতাঁঃ পরিণীতাঁএব ভার্ষ্যা ভবন্তি। তখাহ পৈঠীনসিঃ | 
চতশ্রে! ব্রাহ্মণ পরিণীতান্তিআো দে চৈকা চৈতরেষাং। 
ইতব্ষোং রাজন্যাদীনাং ষথাত্রমং তিজ্রো দে চৈক চেতি। 
পপ ৯ পপর, ৮৯ ০ প্র 

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি কর্তব্যমেব গোভিলেন সংস্কারপ্রচয়মভিধায় সর্বাণ্যেবাস্বাহাধ্যবস্তী- 

ত্যুক্তেঃ। দোষসত্বে হেতুমাহ তর্দাহতুবিতি । অন্রান্নুকল্পত্বকথনেন সবর্ণা- 
পরিণয়নদস্তবে তথাঁচবণন্তাবৈধত্বেন তদর্ভিগমে প্রত্যবাঁয়ঃ প্রতিপার্দিতইতি 
বোধাং। জাত্যবচ্ছেদেনেতি। জাত্যাইত্যর্থঃ। তেন ব্রাহ্গণস্ত পঞ্চযট্ব্রাহ্মণী- 
বিবাহে ন বিরুদ্ধইতিভাবঃ ॥ ১*১॥ 

উতথ্যতনয়ন্ত গৌতমন্ত। পক্ষত্রগসমিদং তরাঙ্মণাদিতরয়াণাং ব্যবস্থিতং বৌধ্যং। 

নিন্দেয়ং বু[তক্রমোট়াবিষয্মিণীতি প্রাচীনমতনিরাকবণায়।হ তদনেনেতি। কামতস্ত 
প্রবৃত্ত।নামিমাঃশ্ছ্যঃ ক্রমশোহবরাঃ। শৃদ্রৈব ভার্য্যা শৃড্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্বতে। 

ূ 
. 
ূ 

ছুই, শূদ্রের এক! ভার্ধ্য। হয়। এই রূপে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তের বিজাতীয়! 

বিবাহ অনুকল্প বিধায় মুখ্য কল্প সবর্ণ। বিবাহ সত্বে অন্ুকল্প ম্বীকার করিলে 

প্রত্যবায় হয় ইহা সুচিত হইল। তথাপি অন্ুকল্প বিবাহে বৈধিককর্্ম বলিয়া 
ৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি কর্তব্য হইবে। চারি তিন ছই এই সংখ্যা জাতি ধবিয়া বুঝিতে 
হইবে, তাহাতে ব্রাঙ্গণের পাঁচ ছয় ব্রাঙ্ধণী কন্ত| বিবাহ কর! খ্বরুদ্ধ 

হইবে না ॥ ১০১ ॥ 

ক্ষত্রিয়াদি কণ্তারা বিবাহিত হইলেই পত্ধী হয় যথ৷ পৈঠিনসি, ব্রাহ্মণের 

| চারি বিহিত ভার্ধ্যা হয় অন্যের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদির যথাক্রমে তিন ছুই 



২৪৬ দায়ভাগঃ | 

আন্ুলোম্যেপি ছিজাঁতেঃ:শুদ্রায়াং বহুদোষমা হতুর্মনুবিষং। 

হীনজাতিস্ত্রিয়ং' মোহাছুঘহত্তো হবিজীতয়ঃ | কুলান্যেব নয়- 
্ত্যাশু , সসম্তানানি শৃদ্রতাং | শুদ্রোবেদী পতত্যত্রেরুতথ্য 
তনয়স্ চ। শৌনকস্য স্থতোৎপত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ । 
শুদ্দাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণোযাত্যধোগতিং। জনয়িত্বা স্থৃতং 

তদ্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥। তদনেন ক্রমোট়াবিষয়ত্বং 

বচনানাং হীরীতবচনমপি মন্বাদ্যেকবাক্যতয়! পরিণীতাবিষয়ং | 
যথা। ব্রহ্ষহ। ন ভবত্যন্যো ব্র্মহা। বৃষলীপতিঃ। যন্তস্তামাহিতো 

ইতি ক্রমিকোড়াং শুদ্রামুপক্রম্য নিন্দাবচনেনেত্যর্থঃ। বু[ত্ক্রমোঢ়াব্ষয়ত্বে চ 
ক্ষত্রিয়াদীনামপি বুাত্ক্রমোট়াত্বে দৌষশ্রবণাৎ হীনজাতিপদবৈয়র্৫ঘাাপতেরিতি ভাবঃ। 

ননুঢ়ায়া খত্বভিগমন্ত শাস্তীয়তয়! নিন্দায়াঃ শ্বয়মনুঢ়াবিষয়ত্বমেব্ যুক্তমিত্যত আহ 
হারীতেতি | তথাচাস্ত বচনস্ত পতিশব্ববলাদুঢ়াবিষয়ত্বেন তদেকবাক্যতয়! 

মন্বাদিবচনমপৃঢ়াবিষয়কং বিধিনিষেধো তু শ্েনব্ছুপপন্নাবিতি ভাবঃ। অতএবেতি। 
বতএব শৃত্রাপরিণয়নে তন্তামপত্যোৎপাদনাদৌ চ দোষঃ"অত এবেত্যর্থঃ। শ্বয়- 

এক ভার্ধ্যা হয়। অনুলোম বিবাহের মধ্যেও দ্বিজের অর্থাৎ আন্ধণাদি ত্রয়ের 

শৃদ্রা কন্যা বিবাহ করিলে দোষবাহুল্য, মন্দ ও বিষ বলেন যথা দ্বিজের! মোহ 
প্রযুক্ত হীন্জাতির কন্তা বিবাহ করিয়া সস্তান সহিত বংশ পরম্পরাকে শুদ্রত্ব 

প্রাপিত করে। অত্রি এবং গৌতমের মতে শৃড্রা বিবাহ করিলেই পতিত হয়। 
শৌনকের মতে তাহাতে পুত্রোৎপাদনদ্বঠরা পতিত হয়। ভূগুর মতে পুত্রের 

পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পতিত হয়। ব্রাঙ্গণ শূদ্রাকে শ্যারোপিত করিয়৷ অধোগতি 

পপ্রাঞ্চা হয়। আর তাহাতে পুকল্রোৎপাদন করিয়া ব্রাহ্মণ্য হইতেই চুাত হয়। 
প্রাচীনেরা ক্রমটবপরীত্যে শৃদ্রা বিবাহ স্থলে এই সকল দোষ বলেন তাহা! 
নহে, এই সক্ষল বচন বিচার করিয়! দেখিলে ক্রমপূর্ববক শুত্রা কন্ঠার বিবাহ 
স্থলেই সঙ্গত হুয়। আয় হারীত বচনটিও মস্বাদি বচনেন্ন সঙ্গে একবাক্যত 
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গর্ভঃ স তেন ব্রাঙ্মণোহতঃ | অতএব শুদ্রোবর্জং 'দ্বিজীতি- 

ভার্ধযামাহ শঙ্খঃ| ত্রাঙ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্য ব্রহ্মণস্য প্রকী- 
তিতা । ক্ষত্রিয়া চৈব বৈশ্য চ ক্ষত্রিয়স্য প্রকীর্তভিত | 
বৈশ্যৈব ভার্ধ্যা বৈশ্যন্য শৃদ্রা' শূদ্রস্য কীত্িতী । অতঃ 
স্বয়মনুঢ়ায়াং শুদ্রায়ামপত্যজননেনৈতে দোষাঃ কিন্তু ব্বল্লদোষঃ 
প্রায়শ্চিতৃঞ্চাল্পমিতি বক্ষ্যতি ॥ ১০২ ॥ 

অত্র চাতুর্বর্ণ্যপুত্রাণাং বিভাগমাহ মনুঃ | "ত্র্যংশং দায় 

দ্বরেছ্িপ্রে। দ্বাবংশো। ক্ষত্রিয়ান্থৃতঃ | বৈশ্যাজোহধ্যদ্ধমেকাং- 

মনূঢ়ায়ামিতি। অন্েনোট়ায়ামিত্যর্থঃ তেন তদপরিণীতাশুদ্রান্থৃতাভি গ্রায়মিতি 

বক্ষ্যমাণেন ন বিরোধঃ ॥ ১৭২ ॥ 

কিঞ্িদ্গুণবন্েনেতি। শৃদ্রাপুত্রস্তাপি কিঞিদ্গুণবন্বনিগুপরত্বাভ্যামিত্যর্থঠ। 
দ্িজাতিপুত্রাণামপি কিঞ্চিদগুণবত্েন ইতি কেচিৎ। কীনাশো গোবুষোধ(নম- 

লঙ্কারশ্চ বেশ চ। বিপ্রস্তোদ্ধারকং দেয়মেকাংশশ্চ প্রধানতইত্য্ধারন্ 

প্রাগভিহিতত্বাৎ পূর্ববচনং স্থোদ্ধারবিষয়ং উত্তরবচনধনুদ্বার বিষয়মিতি রত্বাকরঃ | 

করিয়া শুন্রা ক্ন্ভার পাণিগ্রহণ বিষয়েই খাটিবে, যথ৷ ব্রহ্মহত্যাকারী আর 

অন্য নহে যে ব্রাঙ্গণ শৃদ্রার পতি হয় সেই ব্রন্গাহত্যাকারী, কারণ শুদ্রীর যে 

গর্তাধান করে সে তাহাতে ব্রন্মহত্যা করে। এজন্ভ শঙ্খমুনি শুদ্রাবর্জন করিয়া 

ছিজব্রয়ের দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা করেন; যথা ব্রাঙ্গণী ক্ষত্রিয়! ও বৈশ্তা এই 
তিন ভার্ধ্যা ব্রাঙ্গণের পক্ষে কীর্তিত হইয়াছে । ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠা 

ভার্ধা, বৈশ্তের কেবল বৈশ্তা ও শুত্রের শংদ্রা ভার্ধ্যা কীর্তিত হয়! অতএব 

অন্য কর্তৃক বিবাহিতা শ,দ্রাতে অপত্যোৎপাঁদন করিলে এসকল দোষ হয় ন|। 

কিন্তু স্বপ্ন দোষ হয় প্রায়শ্চিত্ত ও অল্প ইহা! পয়ে বলিবেন ॥ ১*২। 

চাতুবর্ণ পুত্রের বিভাগ কহিতেছেন বখা মন্গ, পিতৃধন হইতে বঙ্গণীপুর 
তিনভাগ লইবে, ক্ষত্রিয় পুত্র হুইভাগ, বৈশ্তাপুত্র দেড়ভাগ শংস্রাপুত্র একভাগ 
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পরিকল্প্য তৎ। ধর্্যং বিভাগং কুব্বাঁত বিধিনানেন ধর্ম্মাবিু | 
চতুরোহ্ংশান্ হরেঘিপ্রস্ত্রীনংশান্ ক্ষত্তিয়াস্ৃতঃ। বৈশ্যাপুত্ো 
হরেদ্দ্যংশমংশং শুদ্রীন্তোোহরেৎ। কিঞ্চিদ্গুণবত্থেন বিভা- 
গগ্রকারদয়ং । তত্র বিষ্$। ব্রাঁক্ষণস্য চতুস্যযু চেৎ পুত্রা 

পর ৯৯ 

তদসৎ ক্ষত্রিয়বিশোকদ্ধাবান্ুক্তেঃ তয়োম্তদর্ভাবাদাধিক্যবিধানানুপপত্রেঃ | কীনাশো 

হলবাহকঃ। ব্রাক্মণন্তেত্যাদি। আদিনা পিক্র্যমুক্থং দশধা বিভজেযুঃ ত্রাঙ্মণী- 

পুত্রশ্চতুরোহংশান।দগ্ভাৎ ক্ষত্রিয়াপুত্রন্ত্ীন্ দ্বাবংশো নৈশ্তাপুত্রঃ শদ্রপুজর্তেকং অথ 

চেৎ শদ্রাপুত্রবর্জং ত্রাহ্মণস্ত পুত্রা ভবেযুঃ তদা নবধা বিভজেযুঃ চতুসতরিদ্বিভাগী 

কতানংশানাদছ্যঃ নৈশ্ঠবর্জং অষ্টধা বিভজ্য চতুবস্ত্রীনেকঞ্চ সমাদঠযঃ ক্ষত্রিয়বর্ং 

সপ্তধ! কৃত্বা চতুবোদ্বাবেকঞ্চ ব্রাঙ্মণবর্জং ষড়ধা কৃত্বা ত্রীন্দবাবেকঞ্চ ক্ষত্রিয় 
কষত্রিয়বৈপ্তশ,দ্রেষেবং বিভাগঃ অথ ত্রান্বণন্ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ৌ পুত্রৌ শ্াতাং তা! 
সপ্তধা কৃত্বা ব্রাহ্মণশ্চতুবোহংশান্ গৃহীয়াৎ ত্রীন্ রাজন্যঃ ব্রাঙ্গণন্ত ত্রাহ্মণবৈত্তো 
চেত্রদা ষড় ধা বিভজ্য চতুরোহিংশান্ শ্রাঙ্ষণ আদছ্াৎ ঘৌ বৈশ্ঠাস্থতঃ অথ ব্রাহ্মণস্ত 
ব্রাহ্মণশ,দ্রৌ পুত্রৌ স্তাতাং তদা পঞ্চধা বিভজেয়াতাং চতুবোহংশান্ ব্রা্গণ 
আদগ্তাৎ একং শ্দ্রঃ অথ ত্রান্ষণন্ত ক্ষত্রিয়বৈশ্তো মুঠো স্তাতাং তদা তদ্ধনং পঞ্চধা 
বিভজেয়াতাং ক্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়্ত্দগ্যাৎ দ্বাবংশৌ বৈশ্য; অথ ত্রাক্গণন্ত ক্ষত্রিয়স্ত 

০ প্লাস পপসিসীিসস্পী সপ 

লইবে। অথবা সর্বদন দশভাগ কবিয়া ধর্মজ্ঞ বাক্তি এইরূপ ধর্মমশান্ত্র সম্মত 

বিভাগ করিবে । চাবিভাগ ব্রাঙ্গণী পুত্র লইবে, লত্রিয়াপুত্র তিনভাগ, বৈশ্ঠা- 

| পুত্র ছইভাগ এবং শদ্রাপুত্র একভাগ লইবে। কিঞ্দ্গুণব্ষ ও নিগুণত্ব 
দ্বারা উক্ত ছুইপ্রকাঁব বিভাগ সঙ্গত হয়। তথা! বিষু্বচন, ব্রাঙ্ঘণের চারি 
পর্ীতে যদি পুত্রজন্মে এই অবধি এই ক্রমে অন্তাত্রও অংপকল্পনা হয়, এই 
প্য্স্ত এই বলিয়া বিষ স্তর ধৃত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত অর্থ বথা, ব্রাহ্মণের 
চাবি পত্ীতে যদি পুত্র জন্মে তবে পিতৃধন দশভাগ করিবে। তন্মধ্যে বা্ষণী 

পত্র চারিভাগ লইবে, ক্ষত্রিয়াপুঞজ তিনভাগ, বৈশ্তাপুত্র ছইভাগ, শুদ্রাপুত্র 

₹শং শূদ্রোন্তুতো হরে । সব্ধং বা রিকৃথজাতিস্ত দশধ! 

ন্ 

ূ 
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ভবেয়ুরিত্যার্দি অনেন ক্রমেণাংশকল্পনা অন্যত্রাপি ভবতী- 
ত্যন্তং ॥ ১০৩ ॥ 

বা জঅত্রিয়শূদ্রন্রতৌ স্তাতাং তদা তদ্বনং চতুর্ঘা বিভজেয়াতাং ত্রীনংশ্থান্ ক্ষত্রিয় 
আদদযাৎ একং শৃ্রঃ অথ ব্রাঙ্গণন্ত কষত্রিয়বৈশ্তয়ে।বর্বা বৈশ্তশৃ্রৌ হতো স্তাতাং তদা 
তদ্ধনং ব্রিধ বিভজেয়াতাং দ্বাবংশো বৈশ্য আদদ্যাৎ একং শূদ্রঃ যদি ্ রাক্ষণী পুত 

ঘোঁ স্তাতাং শুত্রাপুত্র একঃ তা ব্রাঙ্গণীপুৌ অষ্টভাগানাদদ্যাতাং একং শৃদ্রান্থতঃ 
অথ শৃদ্রান্গতো ঘৌ স্তাতাং একে! ব্রান্মণীপুত্রঃ তদা ষড়ধা বিভজ্য চতুরোহংশান্ 
ব্রাহ্মণস্বাদদাৎ দ্বাবংশৌ শৃদ্রান্থতাবিতি অনেন ক্রমেণাংশকল্পনান্তাত্রাপি ভবতীতি- 
বিষ্ুহত্রং বিস্তরভয়াদনেন ন লিখিতং। অন্যাত্রেতি। ব্রাক্ষণীপুত্রএকঃ ক্ষত্রিয়া- 
পুত ছো ক্ষত্রিয়াপুত্র একঃ ব্রাহ্মণীপুতৌ দ্বাবিত্যাদিঘিত্যর্থঃ। জন্মনা জ্যেষ্টো 
্রাঙ্গণীপুত্রাপেক্ষয়। ৷ ভবেদিতি। ব্রাহ্মণপুত্রেপ সহ সমাংশোভবেদ্যির্থঃ ॥ ১৯৩ ॥ 

একভাগ লইবে। আর ব্রাঙ্গণের শৃদ্র।পুত্র ভিন্ন অন্থন্্রীত্রয় জাতপুত্র থাকিলে 

নয় ভাগ করিয়া চারি তিন ছইভাগ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়পুত্র না থাকিলে 

সাতভাগ কবিয়! চারি ছুই একভাগ অন্তেরা লইবে। ব্রাঙ্গণী পুত্র না থাকিলে 
তিন ছই এক এইরূপ, ছয়ভাগ করিয়া লইবে। ক্ষত্রিয়ের জত্রিয়া বৈশ্তা ও 
শৃদ্রা স্ত্রীজাত পুত্রস্থলেও এইরূপ ছয়ভাগ হুইবে। ব্রাঙ্গণের ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়া 
স্্রীজাত পুত্রস্থরে সাতভাগ করিয়! ব্রাহ্মণী পুত্র চারিভাগ ও ক্ষত্রিয়াপুত্র তিন- 

ভাগ লইবে। ত্রাঙ্গণী ও বৈশ্তাপুত্র চারি ছুই এইরূপ ছয়ভাগ করিয়া লইবে। 
্রাঙ্মণী ও শুদ্রার পুত্র চারি ও এক এইরূপ পাঁচভাগ করিয়া লইবে। ব্রাঙ্গণের 
ক্ষত্রিয়! ও বৈশ্ঠাপুত্র তিন ছুই এইরূপ পাচভাগ করিয়া লইবে। ব্রাহ্ষণের 

কিংবা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াও শূদ্রপুত্র তিন্ত এক এইরূপ চারি ভাগ করিয়া লইবে। 
্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা! বৈশ্তের বৈশ্ঠা ও শূদ্র! পুত্র ছুই এ্রক এইরূপ তিনভাগ 
করিয়। লইবে 1 ছুই ত্রাক্ষণী পুত্র ও এক শৃত্রাপুত্রস্থলে নয়ভাগ করিয়া ত্রীক্ধণী” 
পুত্রত্বর আটভাগ ও শুদ্রাপুত্র একতাগ লইবে। আর শৃদ্রাপুত্রত্ব় ও এক 
ব্রাঙ্মনীপুত্র স্থলে ছয়ভাগ করিয়! চারিভাগ ব্রাহ্মণীপুত্র ও শৃক্রাপুত্রতয় ছুইভাগ 
গ্রাইবে। এইক্রমে অন্তত্রও অংশকল্পন! হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণীপুত্র এক ও ক্ষত্রিয়া 

১). _ _ ল ল ________._._______ পে 
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ব্রান্ঘণজাতো। রাজস্যাপুত্রএব যদি জন্মনা সর্বজ্যেষ্ঠো 
গুণবাংশ্চ তদ। ব্রা্মগণেন সহ তুল্যভাগঃ কার্ধ্যঃ ব্রা্মণেন 

ক্ষত্রিয়েণ বাঁ জাতো বৈশ্যশ্চেতৃদ্রপঃ তদা ক্ষত্রিয়েণ সহ 
তুল্যাংশী। যথাহ বৃহস্পতিঃ। বিপ্রেণ ক্ষত্রিয়াজাতে। 
জন্মজ্যেক্ঠো গুণান্বিতঃ | ভবেৎ সমাংশঃ ক্ষত্রেণ বৈশ্যাজাতি- 
স্তখৈব চ। তথা বৌধায়নঃ। সবর্ণাপুত্রানস্তরাপুত্রয়োরন- 
স্তরাপুত্রশ্চেদ্গুণবান জ্যেষ্ঠভাগং গৃহ্ীয়াৎ গুণবান্ হি 

বিপ্রেণ বৈশ্ঠাজাতঃ তথাবিধঃ ক্ষত্রিয়েণ জাতঃ তথাবিধঃ ক্ষত্রিয়েণ সমাংশইত্যর্থঃ। 
দর্শিতাইতি। সবর্ণাপুক্রানস্তরাপুত্রয়োরিতি সামান্তাভিধানাদিতি ভাবঃ | অবি- 
শেষেণেতি। পৈতামহমিতি বিশেষমনভিধাঁয় ক্রমাগতমিতি প্রপিতামহাদিসম্বস্থি- 
সাধারণসান্ান্তাভিধানাদিতি ভাবঃ1 ন পুভ্রাদীনামিতি। ক্ষত্রিয়াদিপৌজ্রাণা- 
মিতার্থঃ। অনন্ধজ্ঞানং অধিকারেহচুমত্যভাবঃ| সিদ্ধমিতিশেষঃ সম্বদ্ধিনোহনধি- 

কারে ম্বসদ্বদ্ধিবন্ধিনোইনধিকারস্ত দণ্ডাপুপন্তায়সিদ্বত্বা্দিতি ভাবঃ। এবক্চেতি। 
বৃহ্পতিবচনৈকমুলকত্বাদিতি ভাবঃ। উক্ত বৃহন্মন্থুনা | ' বিধানাৎ বিদ্যাশীলে!- 
ধ্দরযুক্তঃ প্রশীস্তইত্যাদিন৷ দানপাত্রকথনাদিতি ভাবঃ। অর্চনলবমাহ আবৃতা- 
নামিতি। গুরুকুলাৎ বিদ্যামধীত্য শ্বগৃহাগতানামিত্যর্থঃ। এষ কিধিঃ অর্চনবিধিঃ 

পুর স্থলে ত্রাঙ্গণীপুত্র চারিভাগ ও ক্ষত্রিয়াপুত্রদ্বয় ছয়ভাগ এইরূপে দশভাগ 
করিয়। লইবে ইত্যাদি ॥ ১০৩। 

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ভ্রীজাঁত পুর যদি স্নেক জন্মজ্যে্ঠ ও গুণবান্ হয় 
তবে ব্রাহ্মণীপুত্রের সহিত তুল্যাংশী৷ হয়। আর ব্রাঙ্গণ কিংব1 ক্ষত্রিয়ের বৈশ্ঠা 

স্্ীক্বাত পুত্র যদি সর্বজ্যোষ্ঠ ও গুণবান্ হয় তবে ক্ষত্রিয়াপুত্রের সঙ্গে তুল্যাংশী। 
বখ। বৃহস্পতি, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ান্ত্রীজাতপুত্র জন্মত্যে্ঠ ও গুণাঁধিক _হইলে 
্রাঙ্গণীপুরের সমতাগী ও বৈশ্াপুত্র ধররূপ হইলে ক্ষত্রিয়াপুত্রের সমভাগী হয় 
তথা বৌধায়ন, সবর্ণাপুত্র ও অনন্তর পুত্রের মধ্যে যদি অনস্তরাপুত্র জ্যৈষ্ঠ &, 
১ 
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শেষাণাং ভর্তা ভবতীতি। অনেনৈব শুদ্রস্যাপ্যেবংবিধস্য 
বৈশ্যেন সহ সমাংশিতা দর্শিতা। য1 তু প্রতিগ্রহেণ পিত্রা- 
ির্দতা ভূমিঃ স! ত্রাঙ্ষনীপুত্রস্যৈব ন ক্ষত্রিয়াদেঃ গৃহং ক্রম 
গতং ক্ষেত্রুঞ্চ দ্বিজাতিপুত্রাণামেব ন শুদ্রস্য ৷ তদাহ বৃহুম্মনুঃ | 
্রক্মদায়াগতাং ভূমিং হরেয়ুব্রণন্ষণীস্তাঃ। গৃহং দ্বিজাতয়ঃ 
সর্বেব তথ ক্ষেত্রং ক্রমাগতং। ক্রমাদাগতয়োঃ পিতামহ- 

প্রপিতামহাঁদিগৃহীতয়োঃ সকলঘিজাঁতিসম্বন্ধঃ” জ্রমাগতমি- 
ত্যবিেষেণাভিধানাৎ।  প্রতিগ্রহভূমে। চ ক্ষত্রিয়াদিস্ুতা- 
নামেবাঁধিকারনিষেধেন তন্নগ্ড দীনামপ্যননুজ্ঞানং। তদাহ 

অক্ষয়ৌহভিধীয়তে ইত্যন্থয়ঃ। অর্চনরূপত্বাদন্তেতি। অর্চনং পুজা সা! চ গৌর- 
বিতগ্রীতিহেতুক্রিয। তথাচ তন্দানক্রিয়! পারিতৌযাথৈ নাদৃষটার্থ৷ অতন্ততশ্বীকারোন 
প্রতিগ্রহঃ অদৃষ্টার্থত্যজদ্রব্যস্বীকারস্মৈব প্রতিগ্রহত্বাদিতি ভাঁবঃ। প্রতিগ্রহভূমা- 
ত্পরত্বে ব্রহ্মপদানর্থক্যমাশঙ্ক্যাহ অথবেতি। ইয়ং অর্চনরূপা একেন মনুনা। 

গুণবান্ হয় তবে সেশ্রেষ্ঠ ভাগ পাইবে। যেহেতু গুণবান্ অবশিষ্ঠ সকলের 
ভরণ পোষণ কর্ত। হয়। ইহাতে শৃদ্রাপুত্রও জ্যেষ্ঠ ও গুণবান্ হইলে বৈশ্তা- 
পুত্রের সঙ্গে তুল্যাংশী, ইহা! দশিত হইল। আর পিতা প্রতিগ্রহ ছারা যে ভূমি 
উপার্জন করেন তাহ! ব্রাক্গণীপুত্রেরই হইবে, ক্ষত্রিয়াদিপুত্রেরা পাইবে ন! 
এবং পূর্বরপুরুষক্রমে আগত গৃহ এবং ক্ষেত্র দবিজাতিপুত্রেরই গ্রাহ, শৃড্রাপুত্র 

পাইবে না। যথা বৃহন্মন্গ বচন, ব্রহ্মদায়াগতা অর্থাৎ প্রতিগ্রহ প্রাপ্ত ভূমি 
রাক্মণীপুত্রেরাই লইবে এবং পূর্বপুরুষক্রমে আগত গৃহ ও ক্ষেত্র ঘিজপুত্রেরাই, 

লইবে। ক্রমাগত এই শব্ষে বিশেষ করিয়া না লেখায় পিতামহ প্রপিতানহ 
প্রভৃতি পূর্ববপুরুধীয় গৃহ এবং ক্ষেত্রে ছিজপুত্রেরই অধিকার। এবং প্রতিগ্রহ 

লন্ধ ভূমিতে ক্ষত্রিয়াদি পুত্রেরই অধিকার যখন নিবিদ্ধ হইল তখন জত্রিয়! 
পৌত্রেরও তাহাতে অনধিকার দণ্ডাপৃপগ্তায় সিদ্ধ জানিবে। যথা বৃহস্পতি, 

| 
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বৃহস্পতিঃ। ন প্রতিগ্রহভূর্দেয়! ক্ষত্রিয়াদিস্বতায় বৈ। যদ্য- 
প্যস্য পিত। দদ্যাম্মতে বিপ্রান্থতো হরেৎ। এবঞ্চ প্রতিগ্রহ- 
ভূমির্ব . ব্রহ্মপায়াগতেত্যু্ং। ব্রহ্ম বেদঃ তদধ্যয়মতদ- 

র্ঞানবতয়া! প্রতি গ্রহবিধাঁনাৎ ন পুনর্শনৃক্তার্চনলব্বা। যথা। 
আবরৃভানাং গুরুকলাদিপ্রাণীং পুজকে। ভবে । নৃপাণাম- 
ক্ষয়ো হোষ বিধিব্রাক্ষোহভিধীয়তে। অর্চনরূপত্বাদস্য। 
অথব]| ইয়মৈফেন নিষিদ্ধা অন্যাপরেণ ॥ ১০৪ ॥ 

ন্ তু ব্রাক্মণস্য ভূমিব্রক্গদায়ঃ দ্বিজাতীনাং ত্রমাগতক্ষে- 

অন্তা প্রতিগ্রহভূঃ পরেণ বৃহস্পতিনা তথাচ উভয়রূপা তূর্রা্ষণীপুতরন্তৈ- 
বৈত্যার্থঃ ॥ ১০৪ ॥ 

ব্রদ্ধেব দায়োধনমস্তেতি যোগাৎ ত্রাঙ্মণসম্বন্থিভূমার্থত্বমাশঙ্ক্যাহ ন ত্বিতি। নন্থ 

প্রতিগ্রহ লব্ধ ভূনি ক্ষত্রিয়াদি পুত্রকে কদাচই দিবে না, যদি পিত1 উহাকে 
দিয়া থাকেন তবে পিতার মৃত্যুব পব ব্রাহ্মণী পুত্র কাড়িয়া' লইবে। ব্রহ্মদায়া- 
গতা৷ শবে প্রতিগ্রহ লব্ধ ভূমিই বুঝায়, কারণ ব্রহ্ম শবের অর্থ বেদ সেই বেদ 
অধায়ন এবং তদর্থজ্ঞানবত্তাতেই প্রতিগ্রহ ঘটে, মনন কর্তৃক উক্ত অর্চন লঙ্কা 
ভূমিতে এ শব্দের তাৎপর্য্য বুঝায় না। যথা মন্থুবচন, রাজা গুরুকুল হইতে 
বিগ্যাধ্যয়ন পূর্ব্বক স্বগৃহাগত বিপ্রের পূজনকারী হইবেন, রাজার সম্বন্ধে এই 
বিপ্রার্চনবিধি অক্ষয় ধর্ম কথিত হয়। এই বচনে পুজার বিধি আছে পুজা 
অর্থাৎ পরিতোধার্থ ক্রিয়া, সুতরাং তছপলক্ষে দানক্রিয়া পরিতোধার্থই হয় 
অদৃষ্টা্থ নহে। অদৃষ্টার্ঘত্যক্তদ্রব্যের শ্বীকারকেই প্রতিগ্রহ বলে । অথবা 
তগবান্ মনত এই এক প্রকার অর্থাৎ অর্চনলন্ধা ভূমি নিষেধ করিয়াছেন। 

আর বৃহম্পতি অন্ত প্রকার অর্থাৎ প্রতিগ্রহলন্ধ ভূমি নিষেধ করিয়াছেন। 
ফলতঃ উক্ত উভয়গ্রকার ভূমি ত্রাঙ্মণীপুতরই লইবে অগ্তের! পাইবে না ॥ ১০৪ ॥ 

ব্রাঙ্গণন্ামিক সকল ভূমিই ব্রঙ্গদ্ণা়পদবাচ্য হইতে পারে নাঁ। যেহেতু 

শা সস্মাাস্পিএ সরতে, উর ৮ প্র হক প্র | 
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ভ্রসন্বন্ধম্য বাচনিকত্বাৎ কেবলশুদ্রস্যৈব  নিষেধাচ্চ'. মথা বৃহ 
স্পৃতিঃ। শুদ্র্যাং দ্িজাতিভির্জাতো ন ভূমের্ভাগমর্থতি। 
সজাতাবাপ্ন,য়াৎ সর্ববমিতিধর্ষো ব্যবস্থিতঃ1 ভূঁমিমাত্রো- 

পাঁদানাঁৎ ক্রয়প্রসাদাদিনাপি দিজাতিলব্ৃভূমৌ' শুদ্রস্যানধি- 
কারঃ সিধাতি। যস্ত শুদ্র এবৈকঃ পুজো। ব্রাহ্মণস্য স তৃতী- 
য়ভাগাধিকারী ভাগদয়ং সপিগানাৎ তদভাবে সকুল্যানাং 

তদভাবে শ্রাদ্ধকর্তঃ। যথা দেবলঃ। নিষাদ” একঃ পুত্রস্ত 

বিপ্রস্য স তৃতীয়ভাক। ছে সপিগুঃ সকুল্যোবা স্বধাদাতা- 

তথাপি গৃহক্রমাগতক্ষেত্রাতিবিক্তভূমাত্রে ক্ষত্রাদেরনধিকা রঃ স্তাদতআহ কেবলেতি। 

তন্দর্শতি যথেতি । সজাতাবিতি। শূত্র্যাং শৃদ্রাজ্জাতইত্যর্থঃ। সর্বমিতি। ন 

তু তত্র ভূমিক্কতোবিশেষইতি ভাবঃ। তথাটচতদ্চনে শৃদ্রাপুত্রমাত্রস্ড নিষেধেন 

প্রতিগৃহীতাতিরিক্তভৃমৌ ক্ষত্রিয়াদেরধিকারসিদ্বেন্ন যোগবলেন ব্রহ্গদায়াগতপদন্ত 
্াহ্মণসত্বস্থিতৃম্যর্থত্বমিতিভাবঃ 1 ইথখৈতদ্ষচনৈকবাক্যতয়। মন্গুবচনমপি শুদ্রাধি- 

কারনিষেধার্থং পরিঙঞ্খ্যাবিধিরেব ন তু দ্বিজাতীনামধিকারবিধিঃ তন্ত বিধাত্তরপ্রা- 

কত্রিয়।দিস্ত্ীজ্লাতপুত্রের ব্রাঙ্গণ পিতার ক্রমাগত ক্ষেত্রে অধিকার বচনেই 
ব্যক্ত আছে। আর কেবল শুদ্রাপুত্রেরই অধিকার নিষেধ দৃষ্ট হয়। বথা 
বৃহন্পতি, দিজত্রয়ের শুদ্রান্ত্রীজাত পুত্র কোন ভূমি সম্পত্তির ভাগ পায় না কিন্ত 

স্বজাতি স্থলে অর্থাৎ শুদ্রাজাত শূত্রের পুত্র সকলধনই পায় এই ধর্শশাস্ত্র ব্যবস্থা 
এই বচনে ভূমি সামান্তের নিষেধাধীন ক্রয়প্রসাদাদি উপায় দ্বারা ঘিজত্বয 
বন্ধ ভূমিতে ও শূড্রাপুত্রের অনধিকার সিদ্ধান্ত হইল। আর যদি ব্রাঙ্গথের 

কেবল শূত্রাপুঞ্র মাত্র থাকে তাহ! হইলে দে ভৃতীরভাগাধিকারী হয়,* ভুবশিই 

ভাগঘয় প্রথম সপিও) তদভাবে সকুল/, তদভাবে শ্রান্ধকর্তীর প্রাপ্য ।« গা 

দেবল, ত্রাক্গণের যদি কেবল নিষাদপুত্র থাকে সে তৃতীয়ভাগাগী/ কমার 

সপিগ কিংবা সকুলায অথব! শ্রীদ্ধকর্তা ছইভাগ পাইবে। ব্রাক্ষণের,. শৃড্রান্্ী- 
-্উ এ 

চি 

৮ হস পাপ নাস আরা অস্থি উস 



২১৪ দায়ভাগঃ | 

থব! হরেৎ। ব্রাক্ষণেন শুদ্রায়াং জাতোনিষাঁদ উচ্যতে। 
সপগিগুসকুল্যয়োস্ত ভেদং বক্ষ্যতি ॥ ১০৫ ॥ 

কষব্রিয়বৈশ্যয়োস্ত যদি শুদ্রে এবৈকঃ পুভ্রঃ তদা তত্ধনস্যা- 
দবহরঃ অপরমর্ধং বক্ষ্যমাণাপুভ্রধনাধিকারক্রমেণ গৃহীয়ুঃ। 
তথা বিষ্ুঃ। ঘিজাতীনাং শূদ্রত্ত্েকপুত্রোহ্ধহরঃ অপুত্র্ক- 
থন্ত যা গতিঃ সা অর্ধন্য দ্বিতীয়স্য । ইদঞ্চ তৃতীয়ভাগা- 
ধিকারিত্বমর্ঘহরত্বপ্? বিদ্যাবিনয়সম্পন্নস্যেতি বেদিতব্যং। 

গ্ততয়া বিধানাসস্তবাদিতি বোধ্যং। বক্ষ্যতি অপুত্রধনাধিকারপ্রকরণে ইতি 

শেষঃ॥১০৫॥ 

তথ! বিষুরিতি। অত্র দ্বিজাতিপদং জত্রিয়বৈশ্টোভয়পরং ন তু ব্রাহ্মণপরমপি 
বিপ্রন্ত তৃতীপনাংশাঁভিধাঁয়কদেবলবচনবিরোধাৎ বহুবচনস্ত ব্যক্তিভেদাদিতিভাবঃ। 

সৎপুত্রঃ বিদ্যমানঘিজাতিপুত্রঃ অপুত্রঃ শুদ্রাতিরিক্তপুত্রশূন্তঃ । পিতৃপ্রসার্দেতি। 

যদি পিতৃপ্রসাদলবন্ত দশমাংশতুল্যত্বং তদ! শৃদ্রাপুত্রায় অন্তৎ ন দেয়মিত্য্থ | বিজ্ঞে- 

জাত পুত্রকে নিষাদ বলে। সপিও ও সকুলোর যে কি ভেদ তাহ! অপুনত্র 

ধনাধিকারপ্রকরণে বলিবেন ॥ ১০৫ ॥ 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তে যর্দি কেবল শৃদ্রান্ত্রীজাত পুত্র িন্নিরীদিতি ধনের, 
অর্থভাগী হয়। অপর অর্থ বক্ষ্যমাণ অপুত্রধনীধিকাঁরিরা গ্রহণ করিবে। যথা 

বিষ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠরূপ ঘ্বিজদ্বয়ের যদি এক শৃদ্রাপুত্র থাকে তবে অর্ধভাগী 
হয় ও অপুজধনাধিকার রীতিতে দ্বিতীয়ার্দের গতি হইবে। এই ঘে 
তৃভীর়ভাগাধিকারিত্ব ও অর্ধভাগিত্ব ইহ! বিগ্ভাবিনরসম্পন্ন শূর্রাপুত্রের পক্ষে 
বুষিতে,'হইবে। যথা মন্থ, হিজপুত্র বিদ্বান থাকুক বা না থাকুক দশমাংপের 
অধিক শুদ্রাপুত্রকে দিবে মা। এই বচনে দ্বিজপুত্রের অভাবেও দশমাংশের 
অধিক দান নিষেধ প্রযুক্ত তৃতীয়ভাগ ও অর্দভাগ প্রতিপাঁদক পূর্ধ্বচন বিশ্থা- 
বিশয়সম্পর এক শুদ্রাপুত্র বিষয়েই খাটিবে ইহা! বিদিত হইল। ছার যে 
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যদাহ ধনুঃ। যদ্যপি স্যাতত, সংপুজ্রোযদ্যপুজোহপি বা ভবেখ। 
নাধিকং দশমাদদদ্যাৎ শুদ্রোপুত্রায় ধর্মতঃ | 'অনেন দ্বিজী- 
তিপুক্রাভাবেহপি দশমাংশাধিকদাঁননিষেধাঁৎ পূর্ববস্য উত্ত- 
মৈকশুদ্রাপুত্রগোচরত্বমেব জ্ঞীয়তে | যচ্চ মন্ুনা। ত্রাক্ষণ- 
ক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাপুত্রো ন রিক্থভাক। যদেবাস্য পিতা 
দদ্যাত্তদেবাস্য ধনং ভবেদিতি। অনেন রিকৃথভাগিতমেব 

নিষিদ্ধং তৎ পিতৃপ্রসাঁদলবূধনদশমাঁংশত্বে সতীন্তি বিজ্ঞেয়ং'। 
যচ্গাহ বৃহস্পতিঃ। অনপত্যন্য শুশ্রযুণ্ড ণবান্ শৃদ্রযোনিজঃ। 
লভেভাজীবনং শেষং সপিগাঃ সমবাগ্রয়ুঃ। বর্তানোচিত- 

কৃষ্যাদ্যর্৫ঘং কিক্িদ্দাতব্যমিত্যর্থঃ নিগু নস্য অন্তেবাসিবিধিন! 

বৃত্তিমুলং তক্তাদিকং পাঁদশশ্রীষয় দেয়ং ॥ ১০৬ ॥ 
যচ্চাহু মনুুঃ ৷ যং ব্রার্গণস্ত শুদ্রোয়াং কামাছুৎপাদয়েৎ 

য়মিতি। যদেবান্ত* পিত৷ দদ্যাদিত্যুক্তেরিতি ভাবঃ। আজীবনমিতি ব্যাচে 
বর্তনোচিতেতি ॥ ॥ ১০৬॥ ূ 

তৎ অনস্তরোক্তবচনঘয়ং। অপরিণীতা কেনাপ্যপরিণীতা কিন্তু গ্রাম্যধর্্ার্থ- 

বিরুদ্ধ মন্বচন দৃষ্ট হয় যথা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয্ন এবং বৈশ্তের শৃদ্রাপুত্র ধনাধিকারী 

হয় না, কিন্তু ইহাঁর পিত৷ ইহাকে যাহা! দেন তাহাই তাহার প্রাপ্য হয়, এই 
বচনে শুদ্রাপুত্রের ধনাধিকারিত্বই নিষিদ্ধ হইতেছে। ইহ! শুত্রীপুত্রের, পিভৃ- 
গ্রদাদ লব্ধ ধন দশমাংশের তুল্য, থাকিলে বুঝিতে হইবে । আর বৃহস্পতি 
বচন যথা, যদি শৃদ্রাপুত্র অন্য অপত্যবিহীন পিতার শুশ্রুষাকাঁরী 'ও গুণবান্ 

হয় তবে সে আপন জীবিকার উপযুক্ত' ধন গাইবে, অবশিষ্ট সপিণ্ডের "হইবে 
ইহার তাৎপর্ধ্য গুণসত্বে শৃদ্রাপুত্রকে জীবিকার্থ কন্যাদি করের উপযুক্ত.কিছু 

ধন দিবে, নিপুণ হইলে চরণ শুশ্রধার্থ ছাত্রের স্যার কেবল ০০০৮৪ 
০ 

্ট 

$ 
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হুতং। স পারয়ম্নেব শবস্তন্মাৎ পারশবঃ স্মৃত্ঃং | তদপরি- 

শীভাশুদ্রান্থতাভিপ্রায়ং পরিণীতায়াঃ সকৃদৃতাবুপগমনস্য 

বৈধন্বাৎ .তব্রৈব চ গর্ভস্থিতেঃ ন চ দ্বিতীয়াদিসম্পর্কেষপি। 
যথা. যাঁজ্ৰবন্থ্যঃ ৷ অপুত্রে ভ্রাতরি স্ৃতে তীন্ত গচ্ছেদূতৌ 

সরু । তথা মনুঃ | যথা বিধাপগ ম্যৈনাং শুক্ুবস্ত্রাং শুচিব্রতাং। 
মিখোভজেদাপ্রসবাঁৎ সকৃৎ সক্দূতাবৃতৌ 1 প্রথমৌপগমন- 
মাত্রস্য গর্ভহেতুত্বে সকৃদ্ধচনং দৃষ্টার্থং স্যাৎ অন্যথাহদৃষ্টা- 

মবরুকধ।। অপরিণীতাঁবিষয়ত্বে হেতুধাহ পরিণীতায়! ইতি। তথখাচ পবিণীতা- 
জাতন্ত বিধিবেধিতপুত্রত্বেন প্রাশস্ত্যাৎ ভাগিত! যুক্তা অপবিণীতাজাতম্ত তু 
প্রতিবিন্ধপু্রত্বেনাপকর্ধাৎ ন ভাগিতা কিন্ত গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রার্তা ইতি ন 
বৈপরীত্যাশক্কেতি ভাঁবঃ। কেচিত্ু, বৈধত্বাদিতি। তথাচ বিধিরিরোধেন 
নিন্দায়াস্তদিতরবিষয়ত্বস্তৈব যুক্তত্থাদিত্যাশয়ইত্যাহঃ। তদসৎ সপারয়ন্নেব শব ইতি 
নিন্দায়৷ বৈধাবৈধসাধারণত্বেন সঙ্কোচে হেত্বতাবাৎ। নম্থু সকদভিগমস্ত বৈধত্বে- 
ইপি ন পুজোৎপত্তেৈধত্বমতমাহ তত্রৈকেতি। প্রাথমিকাভিগমএবেত্যর্থঃ গর্ভ- 

স্থিতেঃ গর্ভোৎপত্তেঃ তথ।চ নিমিত্তন্ত সক্কদভিগমস্ত বৈধত্বেন নৈমিত্তিকন্ত পুভ্রজনন- 

রূপ ফলস্তাপি বৈধত্বং তদর্থমেব তৎপ্রতিপাদনাৎ যথা! ফলচমসমশ্মৈ ভক্ষাং প্রযচ্ছ- 

তীত্যত্র গ্কত্বিজে ফলচমসদানন্ত নিমিত্তস্ত বৈধতয়! খত্বিজঃ ফলচমসভক্ষণমপি বৈধ- 

আনন যে একটি মনুবচন আছে যথা, ব্রাহ্মণ কামহেতুক শৃদ্রাতে যে পুত্র 

উৎপাদ্রিত করেন সে জীবিত থাকিতেই শব, সেই হেতু শাস্ত্রে সে পারশব 
নামে কধিত হইয়াছে | এই বচন অবিবাহিতা অবরদ্ধা শৃদ্রার গর্ভজাত 

পুত্রবিষয়ক। কারণ বিবাহিতা শূদ্রার সক্কৎ খতুকালগমনের বৈধত্ব আছে 
এবং সেই সন্কদ্গমনেই গত্ত্বাধান হয় দ্বিতীয়াদি গমনে নহে । যথা যাজ্ঞবন্্য। 
অপুত্রক ভ্রাতার মৃত্যু হইলে পর দিযোগবিধিক্রমে খতুকালে তৎপত্ধীর উপ- 
গম রিধেয়' তথা মনু, শুরুবপ্পরিধায়িনী নিয়মপরায়ণ| স্ত্রীর যথাবিধি 
নিয়োগ স্বীকার পূর্বক যে পর্যন্ত গর্তাঁধান ন! হয় সেই পর্য্স্ত প্রতি খতুতে 

দূ ॥ 

পূ র 
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ত্বমস্য কল্পনীয়ং অতএব লোকেহপি প্রথমসম্পর্কদিবসমা- 
দায় মঙ্গলাচারার্থং নিয়তমাসবিহিতপুংসবনসীষন্তোনয়না- 
দ্যর্থং মাসগণনা দৃশ্যতে | অতঃ কাঁমাছুৎপাদয়েৎ স্ুতমিত্য- 
নুঢাশুদ্রাভিপ্রায়মেব ॥ ১০৭ ॥ | 

শূদ্রস্য পুনরপরিণীতাদাস্যাদিশুদ্রাপূত্রঃ পিতুরমুমত্যা 
পুত্রাস্তরতুল্যাংশহরঃ| তদাহ মনুঃ। দাস্যান্া দাসদাস্যাং বা 

যঃ শৃদ্রস্য স্থতোভবেৎ । সোহনুজ্বাতো৷ হরেদংশমিতি ধর্দো 

মিতি ভাবঃ | ননু পর্বববজ্ং ব্রজেদৃতাবিতিবিধো খ্বত্বভিগমনসামান্তস্ত বৈধতয়! 
সক্কদিতি কথং তত্রাহ নেতি উক্তার্থে প্রমাণমাহ যথেতি। দৃষ্টার্থমিতি । পুত্র- 
জননরনপদৃষট প্রয়োজনার্থমিত্যর্থঃ 1 অন্যথা অন্তন্থ(ভিগমনস্তাপি পুজোৎপত্তিহেতৃত্বে। 
অশ্ত সককদভিগমনবিধানস্ত । তথাচ পুজার্থঃ প্রাথমিকাভিগমএব শাস্বার্থঃ দ্বিতীয়!- | 

দ্যভিগমনং তু দৃষ্টপ্রয়োজনকমাত্রার্থমিতি সাধুক্তং সক্দিতি ভাবঃ | অতএব 
“সদৈব বা পর্ধবর্ং তাসাং বরমনুম্মরন্নিতি” সদ্াভিগমনং বরস্মরণনিমিত্ততয়া 
নিরদিষ্টং অন্তথা পুক্রমিচ্ছন্নিত্যেব নির্দিশ্তেত। প্রীধান্তাদিতি। মঙ্গলেতি। অভি- 
প্রেতার্থশিদ্ধিন্মঙ্গলং তদাচাঁরার্থং তৎপ্রাপ্তযর্থমিত্যর্থঃ। তদপরিণীতাশৃত্রাপুত্রীভি- 

প্রারমিতাক্তমুপসংহবতি অতইতি ॥ ১০৭॥ 

সকুৎ সকৃং অভিগমন করিবে। ইহাতে প্রথমোপগমনই গর্ত কারণ, ইহা! 
বলিলে সকৃদ্চচনের দৃষ্টার্থবৰ থাকে তাহা না হইলে উহার অনৃষ্ার্থত্ব কল্পনা 
করিতে হয়। অতএব লোকাচারেও প্রথম সম্পর্ক দিন ধরিয়া মঙগলাচারার্থ 

তততনু্জীবিহিতপুংসব্নসীমস্তোনয়নাদির নিমিত্ত মাসগণনা দেখা যায়। অতএব 

কামাহৎপাদয়েৎ হুতং এই বচন অবিবাহিতা শৃদ্রামাত্রেই বুঝিবে। এতাবতা 

বিবাহিত! শু্জার সৎ অভিগমনের বৈধন্ব বিধায় বিবাহিতা! পুত্রের বিধিবেধিতত্ব 

নিবন্ধন প্রাশস্ত্য প্রযুক্ত ধনভাগিত্ব যুক্তিসিন্ধ ও অবিবাহিত! জাতপুত্রের প্রতিযিদ্ধ 
পুত্রত্ব নিবন্ধন অপরষ্টত্ব প্রযুক্ত ধনভাগিত্ব নাই কিন্তু কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র 
ভাগিত্ব হইবে ॥ ১০৭ ॥ 

ডি. & 
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বাবস্থিতঃ | অনুমতিমন্তরেণ ত্বদ্ধীংশহরঃ | তাহ. যাজ্ঞ- 
বন্ধ্যঃ । জাতোহপি দাস্যাং শুদ্রেণ কামতোইংশহরোভবেৎ। 

স্বভে পিতরি কুযুস্তং ভ্রাতরন্র্ধভাগিনং ৷ পরিণীতান্তরীজাত- 
্রতুশূন্যস্ত 'সর্ববমেব ধন গৃহীয়াৎ যদি দৌহিত্রো। না্তি। 
তদাহ যাঁজ্ঞবন্্যঃ। অভ্রাতৃকোহরেৎ সর্বং ছুহিত্ণাং 
সতাদৃতে । সতি তু দৌছিত্রে পমং বিভজ্য গৃহীয়াৎ 

বিশেষাশ্রবণাৎ। তথাহাপরিণীতাজাতত্বেহপ্যস্য পুত্রত্বাৎ 

অপরস্য তু পরিণীতীসস্তানত্বেহপি দৌহিত্রত্বাৎ তুল্যাংশস্যৈব 
ৰ যুক্তত্বাৎ ॥ ১০৮ ॥ 

দাসদান্তামিতি। দাসম্তাপরিণীতারক্ষিতায়ামিত্যর্থঃ ৷ সমমিতি | সমং হযাদ- 

শতত্বাদিশেষস্তেতি স্যায়ারিতি ভাবঃ ॥ ১০৮ ॥ 

কিন্তু শুদ্রের অবিবাহিতা দাশ্ঠ।দি শূদ্রাগর্তজাত পুত্র পিতার অনুমতিক্রমে 

পুত্রাস্তরের তুল্যভাগ পায়। যথ! মন, দাসীতেই হউক কিংবা দাসের দাসী- 
তেই ব৷ হুউক, শূ্রজাতির যে পুত্র উৎপন্ন হয় সেই পুত্র শৃদ্রপিতার অনুমতি 
ক্রমে সমভাগ পায় ইহ! ধর্মশান্ত্রঙ্গত। আর পিতার অনুমতি না থাকিলে 
অর্ধাংশভাগী হয়। হথ! যাঁজ্ঞবন্কা, দানীর গর্তে শৃত্রের গুরসজাত পুত্র পিতার 

ইচ্ছাকুমে দামানাংশভাগী হয়, পিতা লোকাস্তরিত হইলে তাহাকে অন্ত ভ্রাতারা 
অর্ধভাগী করিবে। আর যদি বিবাহিতাপুরর না থাকে তাহা হইলেনিপৃত্রের 
দাশীগুত্র সমগ্র ধন পায়। কিন্ত দৌহিত্র থাকিলে সমগ্র পাইবে না। যথা 
ধীজঞবু্্য, ছহিতার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্র না থাকিলে অভ্রাতৃক শুদ্রদাসী পুক্র 
শৃদ্রপিতার সমস্ত ধন শ্রহণ করিবে। দৌহিত্রসন্ে সমান ভাগ কন্িয়াই লইবে 
যেহেতু ভাগের কোন বিশেষ শ্রবণ নাই। এবিষয়ে যুক্তি এই যে অপরিণীতায় 
গর্ভে জন্মাইলেও উহার পুত্রত্ব সম্বন্ধ, অন্যের পরিণীতা। সন্তানত্ব থাকিলেও 

টিনটিন টা 
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সম্প্রতি পুভ্রিকাকরণানভ্তরমৌরসপুত্রে ' জাতে তয়োর্বিরি- 
ভাগঃ প্রতিপাদ্যতে। তন্ত্র পুত্রিকৌরসয়োস্তল্যাংশিত্বং ন 
পুনঃ পুত্রিকায়া জ্যেষ্ঠত্বেন বিংশোদ্ধারার্ঘতা তদাহ মনুঃ | 
পুক্রিকায়।ং কৃতায়াস্ত যদি পুব্রোহনুজায়তে । সমস্তত্র বিভাগঃ 

স্যাৎ জ্যেষ্ঠতা নান্তি হি ক্ত্রিয়াঃ। স্বতো| জ্যেষ্ঠপুত্রকার্ধ্যাঁ- 
করণাঁৎ স্বপুত্রদ্ধারেণ পুত্রিকায়াঃ পিগুদাতৃত্বাৎ | তদাহ 

জয্ঠতা শ্রেষ্ঠত। সা! চ পুক্লামনরকত্রাণনিবন্ধন! তদভাঁবাৎ শেষ্ঠত্বাভাৰ 

ইত্যতআহ শ্বতইতি সাক্ষাদিতার্থঃ। জ্যেষ্ঠেতি। জ্যোষ্পুত্রকা ধ্যং পুক্লীমনরক- 
ত্রাণং তদকরণাৎ। তরি পুত্রিকাকরণং কিমর্থমত আহ স্বপুত্রদ্ধারেণেতি। 
স্বধাকরং ত্রিবিধক্রিয়াকরং অন্তথ! শ্বধাকরশব্ন্ শ্রারন্ধকরণমাত্রার্থত্বে দৌহিত্রাত্তর- 

দৌহিত্রত্ব সম্বন্ধ বিধায় শৃত্রের দাসীপুত ও দৌহিত্রের পরম্পর তুল্যাংশই | 
যুক্তিসিদ্ধ ॥ ১০৮ ॥ 

ইতি অনুলোমজপুত্রবিভাগ | 

সম্প্রতি পুত্রিকাকরণাত্তর ওরস পুত্র জন্মাইলে এ উভয়ের বিভাগ বিধি- 
কহিতেছি। পুত্রিকা এবং গুরসপুত্রের সমান অধিকার হইবে তাহাতে পুভ্রিকার 
জোষ্ঠত্বনিবন্ধন বিংশোদ্ধারযোগ্যতা নাই। বথা মন্বচন, পত্রিকা করণা- 
নস্তর যদি পুত্র জন্মে তবে সে স্থলে সমান ভাগ হয়। যেহেতু স্ত্রীজাতির জ্ে্ত্ব 
নাই, কারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্যেষ্টপুত্রের কাধ্য পুক্লামনরকত্রঁণ, তাহ! পু্রিক। 
করিতে পারে না, তবে পুভ্রিকাকরণের প্রয়োজন এই যে নিজ পুত্রদ্বার উছায় 
পিগদাতৃত্ব আছে বথ! মনু, অপুত্র ব্যক্তি এই বিধানে কন্তাকে পুত্রিক। করিবে 

অর্থাৎ ইহার গর্তে যে পুত্র জন্মাইবে মে আমার বিশিষ্ট স্বধাকর হইবে, এই 

অভিসন্ধি করিয়! কণ্াদান করিবে। পুজ্রিকার গর্ভে প্রথমতঃ পুত্র ছুম়্াইলে 
পর যদি পশ্চাৎ ওরস পুত্র জন্মায় তাহ! হইলে পুত্রিকাপুত্রের জ্োষ্ঠাংশ ভাগিত্ব 
বলা যাইবে না।' কারণ পুত্রিকার পুত্রকে পৌত্র বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। 
যথা! মন, পুত্রিকা কর হউক বানা হউক কন্যা অনুরূপ পতি হইতে যে পুত্র 
8... গা 
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মনুঃ। অপুত্রোইনেন'বিধিন! হৃতাং কুব্বাঁত পুত্রিকাং। যদ- 
পত্যং ভবেদস্যাং তম্মম স্যাৎ স্বধাকরং। ন চ পুত্রিকায়ামেব 

প্রথমং পুত্বে জাতে তদনস্তরমৌরসপুত্রোৎপতৌ পুত্রিকা- 
পুত্রস্য জ্যেষ্ঠাংশত! ভবেদ্দিতিবাচ্যং তস্য পৌত্রত্বাৎ। তদাহ 
মনুঃ। অকৃতা ব! কৃতা বাপি যং বিন্দেৎ সদৃশাঁৎ স্থৃতং 
পৌঁত্রী মাতামহস্তেন দদ্যাৎ পিওডং হরেদ্ধনং। পুত্রিকা হি 
পুত্রস্তস্যাঃ সুত্রঃ পৌত্রএব ভবতি তদাংশ্চ পৌত্রী ভবতি ন চ 
জ্যেষ্ঠত্বেন পৌন্রপ্যাংশাতিরেকঃ শ্রুতোহস্তি ॥ ১০৯ ॥ “ 

যত্ত বশিষ্ঠবচনং । অভ্রাতৃকাং প্রদাস্তামি তুভ্যং কন্ামল- 
হ্কতাং। অস্যাং যে জায়তে পুক্রঃ স মে পুত্র ভবেদিতি | 

সাধারণ্যাৎ পুত্িকাকরণবৈযর্ধ্যাপত্তেঃ। এতেন পুত্রিকা পুত্রসব্েংপি পত্রিকায় 
এব প্রেতক্কত্যাধিকারইতিমতমপি নিরস্তমিতি বেদিতব্যং তথাচ পরম্পরয়োপকা- 
রার্থমেব পুত্রিকা পুত্রকরণমিতি ভাবঃ। জ্যোষ্ঠাংশতেতি। তন্ত সাক্ষাদেব জ্যোে্ট- 
পুত্রকার্যকরণাদিতি ভাবঃ। পৌব্রত্বাদিতি। আতিদেশিকপৌত্রত্বাদিত্যর্থ; ॥ ১০৯ ॥ 

মনুবিরোধাদিতি। ন চ বিনিগমনাবিরহঃ কিং মন্ুবিরোধাৎ বশিষ্ঠোত্তং পুত্রত্বং 
গৌপঃ কিন্বা বশিষ্ঠবিরোধাৎ মনুক্তং পৌত্রত্বমেব গৌণমিতি বাচ্যং মস্থৃতে: সর্ব- 
স্থৃতিপ্রবলত্বন্তৈব বিনিগমকত্বাৎ। পুন্রত্বং পুত্রবাপদেশঃ। গৌণষিতি। পিগু- 

লাভ করে তাহাদ্বারা মাতামহ পৌত্রবিশিষ্ট হয়েন এজন সে তাহার পিও 
দিবে এবং ধন লইবে! পুত্রিকাই পুত্র হুয়, তাহার পুত্র পৌত্রই হয় তঙ্িশিষ্ট 
মাতামহ পৌত্রীপুত্র বাচয হয়েন, সুতরাং পৌত্রের জোষ্ঠত্ব পুরস্কারে অংশের 
অধিকাসা কোন শাস্ত্েই শ্রন্ত হয় না ॥ ১০৯। 

আরে বশিষ্ঠবচন আছে যথ! তোমাকে ভ্রাতৃবিহীনা অলম্কৃত৷ কন্তাদান 
করিতেছি ইহাতে যে পুত্র জন্মিবে সে আমার পুত্র হইবে এই বচনে পত্রিকা 
পুত্রের যে পুত কহিতেছেন, তাহ! মন্থবচনের সহিত বিরোধপ্রযুক্ত পিগুদা- 

পট, পপ সারার" ধন রা এর ০৯০০ 
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পুজ্রিকাপুত্রস্তৈব পুভ্রত্বং বদতি তেন পুশ্রিকায়ান্তৎপুত্রস্য চ 
পুত্রত্বং তৎ মনুবিরোধাৎ পিগুদানমাত্রযোগাৎ পুত্রত্বমস্য 

গৌণং তদ্দারেণৈব পুভ্রিকায়াঃ পিগুদাতৃত্বাৎ একস্য স্বতোহ- 
হ্যস্য তদেঘাগাঁৎ। পুভ্রিকৌরসয়োস্ত সবর্ণত্বে সতি পূর্বেধেস্ত 
বিভাগে! বোদ্ধব্যঃ অসবর্ণত্বে তু তয়োরসবণোঁ রসপুত্রবদেব 

দাতৃত্বস্ত মুখ্যপুত্রগুণন্ত যোগাৎ গৌণতা৷ বোধ্যা1। পিওদানযোগমেবোপপাদয়তি 
তন্বারেণৈবেতি। একমত পুত্রিকাপুত্রস্ত অন্স্ত পুত্রিকাস্বরপন্ত তদ্যোগাৎ পুত্র- 

যোগাঞ্। 'ন চ পরম্পরয়৷ পিওদানাপেক্ষয়া সাক্ষাৎ পিগুদানন্ত বলবস্বেন 

পুক্রিকাপুত্রন্তৈব পুত্রত্বং স্তাধ্যং ন তু পুন্বিকাঁয়! ইতি বাচ্যং পুত্রিকায়া৷ অঙ্গজত্বাৎ 
তদধীনজন্মতয়া চ তৎপুত্রস্ত পিগুদানযোগাৎ তন্ত এবোত্কর্ষেণ পুত্রত্বৌচিত্যাৎ। 
এতন্ন্যায়াদেব অপুত্রিকায়া অপি ছুহিতুরভাবএব দৌহিত্রাধিকারং বক্ষ্যতি অন্তথা 
সাক্ষাহুপকারকতর়া! দৌহিত্রন্তৈব প্রীগধিকীরাপত্তেঃ অতএব সমস্তত্রেত্যনেন 
পুত্রিকৌরসয়োরেব সমভাগিত৷ মনুক্তা ন তু তন্তাঃ পুত্রস্ত ওরসসমভাগিতা। কেনা- 

পুক্তেতি ইখং চ পুত্রিকাপুত্রএবচেতি দ্বাদশবিধপুঞগণনায়াং কর্মধারয়ে! ন তু 
তৎপুরুষ ইতি বিভাবদীয়ং। পূর্বোস্তবিভাগইতি। সমভাগ ইত্যর্থঃ। অস- 

তৃত্বরূপ মুখ্যপুত্রের গুণযোগ হেতুক গৌণ জানিবে, পুত্রদ্বারাই পুত্রিকার 
পিওদাতৃত্ব প্রযুক্ত পুত্রিকাঁর পুত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর পুত্রিকার পরম্পর! 

সম্বন্ধে পিওদাতৃত্ব হইলেও পুত্রিকার অঙ্গজত্ব প্রযুক্ত প্রাধান্ত জানিবে। এত- 

ব্/ারমুলকই ছুহিতার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার পরে বলিবেন। পুত্রিক! 
এবং ওর়সপুত্র সবর্ণ হইলে পুর্কোক্ত ঈমভাগ হইবে। আর ওরস পুত্র অসবর্ণ 
হইলে পুত্রিকা এবং গরমের সমানত্বপ্রযুক্ত সবর্ণ ওরসের সহিত অসবর্ণ অর্থাৎ 
্ত্রিয়াদি স্ত্রীজাত ওরসপুত্রের যাদৃশ ভাগ হইয়া থাকে, সেইক্প তিৰ্্ছুই” 
একাংশরপ ভাগ হইবে । আর পত্রিকা করিলেও বদি সেই পত্রিকা! পুত্রবিহীনা 

হইয়া বিধব। হয় অথবা বন্ধ্যারপে অবধারিত! হয় তাহা হইলে সে. পুতিকার 
পিতৃধনে জধিকাঁর হইবে না। কারণ স্বধাকর পুত্রের নিমিতই পুত্রিকার বিধান 
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বিভাগঃ পুভ্িকৌরসয়োঃ সমানত্বাৎ। যদি চ কৃতাপি পুত্রিক! 
পুক্রমনুৎপাদ্যৈব বিধবা ভৃতা বদ্ধ্যাত্বেন হি বাবধৃতা তদা 
তক্যাঃ , পিতৃধনেহনধিকারঃ স্বধাকরপুভ্রার্থং পুত্রিকায়াঃ 
কৃতত্বাৎ তদভাবে ছুহিত্রস্তরতুল্যত্বাৎ ॥ ১১০ ॥ 

ওরসেন তু ক্ষেত্রজাদীনাং বিভাগে যে পিতৃসবর্ণ গরষ্- 
পুত্রাচ্চোত্তমসমবর্ণাঃ পুন্রিকা পুত্রক্ষেত্রজকানীনগুজাপবিদ্ধ- 
সহোঁঢ়পৌনর্ভবদত্তকন্বয়মুপাগতকৃতকক্রীতাঃ পুত্রাঃ তে ওর- 

বর্ণত্বে তু গুরসন্তাঁসবর্ণতে তু গুরসশবেহত্র পরিণীতায়াং হ্বয়মুৎপাদিতপরঃ ন তু 

সবর্ণায়াং সংস্কতায়াং শ্বয়মুৎপাদয়েত্, যং। ওবসং তং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথম- 

কল্িতমিত্যুক্ৌরসপরঃ তন্ত তু অসবণত্বাসম্তবাৎ ॥ অসবর্ণো রসপুত্রবদিতি। 
সবণো রিদেন সহ অসবণো সন্ত ক্ষত্রিয়াদের্যাদৃশস্বিদ্বেকাংশরূপোভাগঃ তাদৃশ- 
ইত্যর্থ:। ছুহিত্রস্তরতুল্যত্বদিতি। এতাঁবতা যথ! বন্ধা(য়ামপুিকায়াং তদনস্ত- 
রাধিকাধিকারিণে! গৃহীয়ুস্তথ! পুভ্রিকায়ামগীতি প্রতিপাদিতং ॥ ১১০ ॥ 

দবাদশপুত্রানিতি। পুত্রিকয়া সহেত্যর্থঃ। আত্মজাঃ রলপৌনর্ভবপুরিকাঃ। 
পরজাঃ ক্ষেত্রজাঃ। লব্দাঃ দত্তব্রীতসহোঁঢ়কানীনকৃত্রিমাঃ। 

হইয়াছে, সেই পুত্রের অভাব হুইলে সেই পুত্রিকা সামান্য ছুহিতার তুল্য 
অর্থাৎ অপুত্রিক! ছুহিতা! অনপত্যা! বিধবা! অথবা বন্ধ্যা হইলে যেমন অনপ্ত. 

রাধিকারিরা তৎপিতৃধন গ্রছণ করে, পুত্রিকাস্থলেও প্ররূপ ব্যবস্থা 
হইবে ॥ ১১৯ ॥ 

ওঁরসের সহিত ক্ষেত্রজ প্রভৃতি টির বিভাগস্থলে যাহারা পিতার 

সবপুপ্হেইয়া ওরসপুত্রের লমান বর্ণ অথবা উহা অপেক্ষা উত্তম বর্ণ হইবে 
তাহারা ওরসপুব্রভাগের ভৃতীম়াংশভাগী হইবে। যথা ওরস, পুত্রিকাঁপুত্র, 
কেত্রজ, কানীন, ' গুঢ়গ, অপবিদ্ধ, সহোঢ়জ, পৌনর্ডভব, দত্তক, স্বয়মুপাগত, 
বলত, এবং ক্রীত এই দ্বাদশ প্রকার পুত্র গণনা করিয়! দেবল মুনি বলিতে- 
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সপুত্রভাগস্য তৃতীয়াংশভাগিনঃ | “্তদাহ ছাদশপুজ্রানভিধাক় 
দেবলঃ। এতে ছ্াদশপুভ্রাস্ত সন্তত্যর্থমুদাহতাঁঃ । ত্জাঃ 
পরজাশ্চৈব লব্ধ! যাদৃচ্ছিকান্তথা। তেষাঁং ষট. বন্ধুদায়াদাঃ 
পুর্ব্বে্ত্ে পিতুরেব ষট.্। বিশেষশ্চাপি পুকভ্রাণাঁমাুপূর্ধবযা- 
বিশিষ্যতে। সর্ধেবে হানৌরসস্যৈতে পুত্র! দায়হরাঃ স্বৃতাঃ। 
ওরসে পুনরুৎপন্নে তেষু জ্যৈষ্ঠং ন বিদ্যতে। তেষাং সবর্ণা 
যে পুত্রান্তে তৃতাঁংশভাগিনঃ। হীনাস্তমুপজীবেয়ুগ্রণীসা- 
চ্ছাদনসম্ভৃতাঃ। ওরসাদয়ঃ ষটু ন কেবলং পিতৃদায়হরাঃ 
কিন্তু বন্ধনীমপি সপিগুাদীনাং দায়হরাঃ অন্ভে পরভূতাঃ 

পস্থিতাঃ অপবিদ্বন্য়মুপাগতগৃড়োৎপল্লাঃ ৷ যে পিতৃসবর্ণ| ইতি। বরা্মণন্ত ্রাহ্মণ্যাং 
জাতঃ ক্ষেত্রজঃ উরসক্ষতিয়া বৈশ্তা পুত্াপেক্ষয়া' উত্তমবর্ণঃ পিতুঃ সবর্ণঃ পিতৃসবর্ণ 
ইত্যেবমাদয়ইত্যর্থঃ। অয়মেবেতি। ওঁয়সেন সহ তেষাং যোবিভাগক্রমঃ তৃতী- 
যাংশক্রমঃ স এব পুত্রিকয়াপি সহেত্যর্থঃ। এতদর্থমেব স্বয়ং কৃতদ্বাদশবিধপুত্র- 

গণনায়াং পুত্রিকায়াঃ প্রথমমুদ্দেশইতি বোধ্যং ৷ গুণবদগুণতয়েতি। সপ্ুত্ব- 
নিগুপত্বাভ্যামিত্যর্থইতি সম্প্রদায়ঃ বন্ততঃ পিতুহাঁনবর্ণন্ত ওরসসবর্ণত্বে হষ্ঠাংশিতা 
তশ্মাছুত্বমবর্ণতে পঞ্চমাংশিতা যুক্তা পিতুহণীনবর্ণন্ত ওরসসবর্ণন্ত বিভাগাহৃক্তেরমধ্য- 

ছেন যথা, এই ছাদশ গ্রাকার পুত্র বংশ রক্ষার নিমিত্ত উক্ত হইল। ইহার- 
মধ্যে ওরস পৌনর্ভব ও পুত্রিক! এই তিনটি আত্মজাত, ক্ষেত্রজ পুত্রটি পর- 
জাত, আর দত্ত, ক্রীত, সহোঁ়, কানীন্ট ক্কত্রিম, এই পাঁচটি লন্ব। আর অপ- 

বিদ্ধ, ম্য়মূপাগত, ও গুঁট়োৎপন্ন এই তিনটি যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ অযদ্ধোপস্থিত 
হয়। তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি পুত্র সপিগাদির ধনও পায়; পরে ছয়টি পিক্ষ্রই 
ধনভাগী হয় সপিগাদির ধনাধিকারী হয় না। আর আমুপুব্বাক্রমে পুত্রগণের 
বিশেষ কথিত হুইতেছে। ওরসপুত্র না থাকিলে সকল পুজই পিভার সরল 
ধন পায়, ওঁর়সপুত্র জন্মিলে অন্তপুত্রেয় শ্রেষ্ঠত্ব থাকে না। ওরস সন্বে 
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পিতুরেব পরং দায়হরাঃ ন সণিগাঁদীনাং ওরসপুত্রশৃন্তস্য 
পিতুঃ সর্বহরাঃ রসে সতি যে পিতৃসবর্ণান্তে তৃতীয়াংশ- 

হরাঃ। , পুত্রিকায়। অপি ওরসতুল্যত্বাদয়মেব ভাগক্রমঃ। 
ষে তু পিতুঙ্নীনবর্ণ ওরসপুত্রাচ্চোতমবর্ণাস্তে ওরসস্য পঞ্চ 
বষ্ঠং বাংশং গুণবদৃগুণতয়া গৃহীয়ুঃ। যথা মনুঃ। হষ্ঠন্ত 
ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাদ্ধনাৎ। ওুরসেো! বিভজন্ 
দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা । দেবলবচনেন সর্ববেষাং ক্ষেত্রজ- 

তুল্যত্বাভিধানাৎ মন্ুুবচনে ক্ষেত্রজপদমুপলক্ষণং ॥ ১১১॥ 

বসায়াপব্েরিতি বোধ্যং । গুণবদগুণাপেক্ষয়েতিপাঠে অগুণোনিগুণঃ তেন 

গুণবনিগু পরূপবিষয়ভেদ।দিত্যর্থঃ1 * তুল্যত্বাদিতি । তুল্যাংশিত্বপ্রতিপাদনাদি- 
তার্থঃ ॥ ১১১ ॥ 

ক্ষেত্রজাদিপুত্রেবা যদি পিতার সবর্ণ হয় তবে তাহা ওরসের তৃতীয়াংশ 

প্রাপ্ত হয়। আর হীনজাতীয় হইলে কেবল অন্নাচ্ছাদন পাইবে। পুত্রিক! 

পুত্রেরও গুরসতুল্যত্ব প্রযুক্ত তাহাব সঙ্গে বিভাগেরও অনুষ্ঠান এরূপ অর্থাৎ 

পুত্রিকার সহিত ক্ষেত্রজার্দিপুত্রের বিভাগস্থলে ক্ষেত্রপ্গাদিপুত্রেরা পত্রিকার 
তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবে। আর যাহারা পিত্রপেক্ষা হীনবর্ণ হইয়া ওরসপুত্রা- 
পেক্ষা উত্তমবর্ণ হয় তাহারা সগুণ হইলে ওঁরসপুত্রের পঞ্চমাংশ এবং নিগু 
হইলে যষ্ঠাংশ পাইবে । ফলতঃ পিতার হীনবর্ণ অথচ ওরসাপেক্ষা! উত্তমবর্ণ হইলে 
পঞ্চম ভাগ এবং পিত্রপেক্ষা নীচ, কিন্তু ওরসপুত্রের সমান বর্ণ হইলে ষষ্ঠাংশ 

পাইকয যথা মনু, ওরসপুত্র পিতৃধনবিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্ধন হইতে ক্ষেত্র- 

জাদি পথকে সগ্ুণ নিগুণাদি ভেদে পঞ্চম অথবা বষ্ঠভাগ দিবে। দেবল 
বচনে সফলপুত্রের ক্ষেত্রজতুল্যত্ব কখন হেতুক মন্ুবচনে ক্ষেত্র পদ উপলক্ষণ 

| নুঝিতে হুইবে ॥ ১১১ ॥ 
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যে তু পিতুরোৌরসাচ্চ ভ্রাতুহাঁনবর্ণান্তে গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রা- 
ধিকারিণঃ | তদাহু মন্ুঃ | এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্রস্য বহানঃ 
প্রভূঃ। শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্ত, প্রজীবন্ং। তথ! 
কাত্যায়নঃ। উৎপন্নে ত্বৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশহরাঃ স্মৃতাঃ । 
সবর্ণা অসবর্ণাস্ত গ্রাসাচ্ছাদনভাগিনঃ। মন্ুবচনে শেষপদং- 
কাত্যায়নবচনে চাসবর্ণপদং হীনবর্ণপরং দেবলেনৈকবাক্যত্বাৎ । 
অনিয়োগোৎপন্নক্ষেত্রজস্য ওরসেন সহ বিভাগমাহ মনুঃ। 
যদ্যেকধক্থিনে। স্যাতামৌরসক্ষেত্রজৌ ন্থতৌ।। যদ্যস্য 

আনৃশংস্তং অনুকম্পা তদর্থং তন্নিমিত্তকমিত্যর্থঃ তেন জীবনদানেহপি ইচ্ছা- 
মাত্রং প্রযোজকং ন তু তেষামধিকারইতি ভাবঃ। জীবনং ভরণং। হীনবর্ণ- 
পরমিতি। ন তৃত্বমবর্ণপরমপি । দেবন্ছেনেতি। তেন উত্তমবর্ণন্ত ভাগিতায়া 

হীনবর্ণন্ত গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রম্ত চোক্তত্বাদিতি ভাবঃ । অনিয়োগোৎপন্েতি। 

যে ক্ষেত্রজাদদি পুত্র, পিত্রপেক্ষা এবং ওরসপুত্রাপেক্ষা হীনব্ণ হয়, 
তাহারা কেবল অল্নাচ্ছাদনমাত্র পার়। যথ! মনু, এক গুরসপুত্রই পিতার 
সমন্তধনের প্রভূ হয়, অবশিষ্ট পুত্রগণকে কৃপা করিয়া জীবিক। প্রদান করিবে। 

তথা কাত্যায়ন, ওরসপুত্র জন্মাইলে প্রতিনিধি পুত্রের তৃতীয়াংশভাগী হয়, 
যদি তাহার! সমানজাতীয় হয়, আর পিত এবং ওরসপুত্র অপেক্ষা হীন 

জাতীয় হয় তবে অংশ পায় না, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পায়। উক্ত মন্গুবচনে 

শেষ এই শবটি এবং কাত্যায়নবচনে, অসবর্ণ এই শব্দটি হীনজাতীয় বুঝায়, 

যেহেতু দেবলবচনে, এরূপ উক্ত হইয়াছে তাহার সঙ্গে একবাক্যতা৷ করায় এ 
অর্থ হইল। আর যদি নিয়োগ ব্যতিরেকে কোন র্ক্তি শুক দিয় পরক্ষেত্রে 
কষত্রজ পুত্রোৎপাদন করে তাহা হুইলে এ ক্ষেত্রজ পুত্র বীজির রসেন্নিকট 
হইতে তৃতীয়াংশ পাইবে, এবং ওরস না থাকিলে বীঞ্জির সমগ্র ধনই 

পাইিবে। যথা মগ, যদি ওরস পুত্র বং ক্ষেত্রজ পুত্র একের ধনে বিবাদী -হয়, 
তাহা হইলে তন্মধ্যে যাঁহ! যাহার পিতৃধন তাহাই সে গ্রহণ করিবে অন্য 
1 ৪. রত 
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পৈতৃকং খকৃথং স তদৃগৃত্রীত নেতরঃ। যস্য বীজাদৃযো- 
জীতঃ স তস্য ধনং গৃহ্বীয়াৎ ইতরোইন্যবীজজো ন গৃহ্ৰীয়া- 
দিত্যর্ঘঃ |. অতএব নারদঃ। হো! স্থতৌ বিবদেয়াতাং 
ঘবাভ্যাং জাতৌ স্ত্রিয়া ধনে। তয়োর্ষদ্যস্য পিত্র্যং স্যাৎ 
স তদ্গৃহ্ীত নেতরঃ। যৎপিতৃদত্তং যদ্ধনং স্তিয়াস্তৎপুত্র- 
স্তদ্বীজজস্তদ্ধনং গৃহীয়াঁৎ নান্য ইত্যস্ত কিং বিস্তরেণ ॥ ১১২ ॥ 

ু অথাপুত্রস্য স্বৃতস্য ধনে পরস্পরবিরুদ্ধবচনদর্শনেন ব্যাখ্যা- 
“| তারে। বিবদস্তে। তথা বৃহস্পতিঃ। আন্ায়ে স্মৃতি ভন্ত্রে 

ওরসমুৎপাগ্য ক্ষেত্রিণি মুতে তশ্মিন্নেব ক্ষেত্রেহন্েন গুকং দত্বা য উৎপাদিতঃ 
তদৌরসেন সহেত্যর্থঃ। শুক্ধাদানে তু স ক্ষেত্রিণএব পুত্রো ন বীজিনঃ তেন 
তন্ত ন বীজিধনাধিকারিতা। কিন্ত ক্ষেত্রিণ এব ধনে ওরসতৃতীয়াংশহারিতেতি | 
“অশুক্কোপহৃতা নস্ত পিগুদা বোড়,রেব তে” ইত্যুক্তেরলিতিবোধ্যং ॥ ১১২ ॥ 

' অথেতি। পুত্রাধিকারনিক্পণানস্তর মিত্যর্থঃ । ধনে ধনাধিকারবিষয়ে । 

বিবদস্তইতি। পত্ধা। ভ্রাত্রাদেঃ পূর্বমধিকারঃ ভ্রাতুঃ পর়ীত পুর্বমধিকার ইতি 

লইবে না অর্থাৎ যাহার বীজ হইতে যে জন্মিয়াছে সে তাহার ধন লইবে 
অন্যের বীজজাত পুত্র লইৰে না। অতএব নারদবচন, যথা এক স্ত্রীর গর্তে 
ছই জন হইতে যদি ছুই পুত্র জন্মিয়া মাতৃধন লইয়া বিবাদ করে সেস্থলে 
তাহাদের মধ্যে যাহার পিতা যাঁহ! দিয়াছে সে তাহাই গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ 

সত্রীধনরেপে যেধন যাহার পিতা দিয়াছে ত্দীজজাত পুত্র তদ্ধন লইবে, অন্ট্ে 
লইবে না। আর ধিয়োগ ব্যতিরেকে শুন্ধদান না করিয়া! অন্তক্ষেত্রে অন্তে 

পু্রেপাঁদন করিলে সেই ক্ষেত্রজপু্ নিয়োগোৎপন্ন ক্ষেত্রতের স্তায় ক্ষেত্রি- 
রই পুত্র হইবে বীজির পুত্র হইবে না, তাহার প্রমাণ, টীকায় দ্রষ্টব্য আর 
বাছল্যের প্রয়োজন নাঁই ॥ ১১২। 

আর অপুত্রক অর্থাৎ পুজ পৌত্র প্রপোজ হীন মৃতব্যক্তির ধনবিষয়ে 

৯ 
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চ লোকাচারে চ সূরিভিঃ| শরীরার্ঘং স্মৃতা জায়! পুণ্যা- 
পুণ্যফলে সমা। যস্য নোঁপরত! ভার্য্যা দেহার্দং তস্য 
জীবতি। জীবত্যদ্ধশরীরেহ্থং কথমন্যঃ সমাপ্র,য়াৎ সকুল্যৈ- 
বিবদ্যমাঁনৈস্ত্র পিতৃমাঁভৃসনাভিভিঃ। অস্থতস্য প্রনীতিদ্য পতী 
তন্ভাগহারিণী। পূর্ববং প্রণীতানিহোত্রং ম্বৃতে ভর্তরি তদ্ধনং। 
বিন্দে পতিব্রতা৷ সাঁধী ধর্দএষ সনাতনঃ | জঙ্গমং স্থাঁবরং 
হেম কুপ্যং ধান্যং রসাহম্ঘরং। আদায় দাঁপয়েৎশ্রাদ্ধং মাস- 

বিরুত্ধং ভাযস্তইত্যর্থ:॥ বিরুদ্ধবচনান্তাহ তথেত্যাদি। আয্ায়তে অভ্যন্তত- 

ইত্যায়ায়োবেদঃ। পুণ্যেতি একৈককৃতে যে পুণ্যাপুণ্যকর্মমণী বিহিতনিষিদ্ধকর্মনী 
তয়োঃ ফলে স্বর্গনরকরূপে ভোক্ৃত্বেন সমেত্যর্থঃ ইদঞ্চ শরীরার্দমিত্যুক্তাভেদে 
হেতুঃ স্বকর্মফলভোগন্ত শ্বানতিরিক্রত্তৈবৌৎসগিকত্বাঁৎ দেহার্দমিতি । দেহার্দেন 
প্রত্যক্ষতয়া স জীবতীত্যর্থঃ। সকুলোঃ 'সনাভিভিরিতি তৃতীয়ান্য়ং সপুম্যর্থে 
তেন সকুল্যাদিষু সংস্থিত্যর্থঃ। সনাভয়ঃ সহোদরাঃ। প্রমীতন্ত মৃতস্ত | পতি- 

পরস্পর বিরুদ্ধ বচনু দর্শনে ব্যাখ্যাকর্তারা বিবাদ করেন অর্থাৎ অনেকে 

বলেন ভ্রাতৃপ্রভৃতির পূর্বেই পত্বীর অধিকার হইবে । কেহ কেহ বলেন 

পত্বীর পূর্বেই ভ্রাতার অধিকার হইবে। এইকপ নিবন্ধকারের! পরম্পর বিরুদ্ধ 
মত করেন। তাহাতে বৃহম্পতিবচন, যথা বেদ, স্থৃতি, তন্ত্র, ও লোকাচার 

(২. | 

| 
? 
] 

সর্বত্রই পত্ধীকে শরীরের অর্দস্বূপ করিয়া বলিয়াছেন, যেহেতু পত্বী পরম্পর |: 
কৃত ধর্্মাধর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ ও নরক ভোগ করণে সমানাধিকারিণী হয়। যে 

পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হয় নাই, তাহার অর্ধ দেহ জীবিত থাকে, সুতরাং অর্দ 
শরীর জীবিত থাকিতে তাহার ধন অন্তে কিরূপে লইতে পারে, পিতা 

মাত! জ্ঞাতি ও সকুল্য বিদ্যমান থাকলেও নিঃসন্তান মৃতপতিন্ন ধন* | 

ভাগিনী গর়্ীই হইবে। পতিশুশ্রযারত| সাঁধ্বী ভ্্রী পতির জীবদশাই*মন্ত্ 
সংস্কত অগ্নিহোত্র লাভ করিবে, আর তীহার মৃত্যু হইলে তীয় ধন প্রাপ্ত | 
হইবে এই সনাতন ধর্ম । সাঁধবী স্ত্রীর পতিধনাদিতে অধিকার বলাক্স বাভিচা- 
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1 যাগ্াসিকাদিকং। পিতৃব্যগুরুদৌহিত্রান্ ভর্ত, স্ব্রীয়মাতুলান্। 
পুজয়ে কব্যপূর্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীন্ স্ত্রিয়ঃ। তহসপিণ্। 
বান্ধবা বা যে তস্যাঃ পরিপস্থিনঃ। হিংস্র্ধনানি তানাজা! 
চৌরদণ্ডেন পাঁসয়েৎ ॥ ১১৩ ॥ 

তদেতৈঃ সপ্তবচনৈরপুত্রস্য স্বৃতস্য যদ্যাবদ্ধনং স্থাবর 
জঙ্গমহেমাদিকং ভর্তস্তৎ সর্ধবং সোদরভ্রাতৃপিতৃব্যদৌহিত্রা- 

ব্রতা পতিশুশ্রাধীত্রতা ন তু “মুতে মিয়েত যা পত্যো সাধবী জ্ঞেয়া৷ পতিত্রতে” 

ত্যুক্তপতিব্রতামরণেনৈৰ তন্নিম্পত্তেরত্রীসস্তবাৎ। সাঁধবী অব্/ভিচারিণী* তেন 
তদ্বিপরীতানামধিকারনিবৃত্তিঃ। সনাতনোহনাদিপরম্পরাগতঃ । কুপ্যং স্বর্ণ 

রূপ্যাত্যামন্তত্বৈজনং লৌহাদি। অন্বরং বস্ত্রং। আদায় হ্বীকৃত্য। দাপয়েদিতি 

হ্বার্থে ণিচ. | মাসধাগ্নানিকেতানেন পার্বণনিষেধঃ। আদিনা আগ্ভাদিপ্রেত- 

্ান্ধান্তরপরিগ্রহঃ | পিতৃব্যেতি ধিতীয়াস্তদ্যং ভর্ভ,রিত্যত্রান্বেতি। কব্যং 

মৃতোদ্দেশেন তাক্তং। পুর্তং অন্পপানাদি ॥ ১১৩ ॥ 

সপ্তবচনৈরিতি। সপ্তানামেব বচনানাং পত্রাধিকারতাৎপর্য্যকত্বাদিতি ভাবঃ। 

রিণীর অধিকার নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইল। আর স্থাবর, জম, স্বর্ণ, কৃপ্য 
অর্থাৎ ম্বর্ণবূপ্য ভিন্ন তৈজস, রস ও বস্ত্র এই সকল পতিধন লইয়৷ পর্ধী 
পতির আদ্যকৃত্য ও মাসিক যাগ্ম।সিকাদি শ্রাদ্ধ দান করিবে। ইহা বলায় স্ত্রীর 
পার্বণ শ্রীদ্ধাচরণ নিষিদ্ধ হইল। ত্রবং ভর্তার পিতৃব্য, গুরুলৌক দৌহিত্র 

ভাগিনেয় ও মাতুলদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ও অন্লপানাদিত্বার৷ পুজা করিবে, 
এবং বৃদ্ধ অনাথ, অতিথি এবং অশরণা স্ত্রী ইহাঁদিগকে যথাশক্তি অননদানাদি- 

দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। এবং তদীয় সপিও অথবা বান্ধবগণ যাহার! এ | 

জ্রীলোচ্ষের বিপক্ষ হুইয়! ধনহানি করে তাহাদিগকে রাজা! চৌরদওঘারা 
করিবেন ॥ ১১৩ ॥ ্ 

এতাঁৰ্তা এই সাতটি বচনছ্ার৷ পুজ্রাদি বিহীন যুতপতির স্থাবর জঙ্গম 
গ্বর্ণাদি সমন্তধন ভ্রাতা, পিতৃব্য এবং দৌহিত্র প্রভৃতি থাঁকিলেও পত্বীরই প্রাপ্য 

১. 77. 
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দিষু সংস্বপি পত্যাএবেতি যে তু তদ্ধনগ্রহণে প্রতিপক্ষাঃ 
স্বয়মেব বা গৃহুত্তি তে চৌরবন্দগুনীয়া। ইতিক্রবাঁণে। বূহস্পতিঃ 

পত্বীসন্ভীবে পিতৃভ্রাতৃপ্রভৃতীনাং ধনাধিকারং ম্থদ'রং নির- 
স্ততি। তথা যাঁজ্ঞবন্থ্যঃ | পত্বী ছুহিতরশ্চৈব পিতরো ; 
ভ্রাতরস্তথা। তৎস্তোগোত্রজোবন্ধুঃ শিষ্যঃ সব্র্মচারিণঃ | 

এষামভাবে পূর্ববস্ত। ধনভাগুত্তরোত্তরঃ | ন্বর্যাতস্য হাপুত্রস্থ 

সর্বববর্ণেষয়ং বিধিঃ। অনেন পূর্ববপূর্ববস্যাভাবে "পরপরস্যা- 
ধিকাঁরং ব্দন্ সর্ব্বেভ্যঃ পুর্ববং পত্ব্যাএব ধনাধিকারমভিধত্তে। 
তথা বিষ্ুঃঃ। অপুত্রস্য ধনং পত্্যভিগাঁমি তদভাবে ছুহিতৃ- 
গামি তদভাঁষে পিতৃগামি তদভাবে মাতৃগামি তদভাবে ভ্রাতৃ- 
গামি তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামি তদত্বাবে সকুল্যগামি তদভাবে 
বন্ধুগামি তদভাবে শিষ্যগামি তদভাঁবে সহাঁধ্যায়িগামি তদ- 
ভাবে ব্রাঙ্গণধন্বর্ং রাঁজগামি | অনেনাঁপি ক্রমপরেণ প্রথমং 

পত্ত্যাএব ধনাধিকাঁরো৷ নিরূপিতঃ ॥ ১১৪ ॥ 

সত্রন্ষচারিণঃ একদৈকগুবোরধ্যয়নেন বেদাভ্যাসেন চ সমানব্রতাচারিণঃ | পূর্বব- 
স্তেতিবীপ্সিতং। স্র্ষাতন্ত মৃতস্ত । উপলক্ষণমেতৎ পতিতাদেরপি বৌধ্যং ॥ ১১৪ ॥ 

হইবে। আর যাহার! প্র স্ত্রীর পতিধনাধিকাঁবে বিপক্ষতাঁচরণ করে অথবা 
এ্ধন আপনারাই গ্রহণ করে তাহার! চৌরবৎ দণ্ডনীয় হয়, এইরূপ বলিয়া 
বুহস্পৃতি”. পতঠীসববে পিতু ও ভ্রাত প্রভৃতির ধনাধিকার নুদুরে নিরম্ত করিলেন। 
তথা যাজবনযমুনি, পড়ী; ছহিতা, পিতা, মাতা, ভাতা, ভ্রাতৃপুজ, ঠোত্রজ 

বন্ধু, শিষ্য, এবং সতীর্থ ইহাদের মধ্যে পূর্বপূর্বের অভাবে পর পর বডি 

নিঃসস্তান মৃতধনির ধনাধিকারী হু, এই বিধান সর্ব বর্ণেই সমান ছর্থাৎ 

জাতিভেদে কিছুমাত্র ভেদ নাই। এই বচনত্বার! পূর্ধবপূর্ধের অভাবে পরপরের 

. রী 
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ন চ 'বর্তনোপযুক্তধনমাত্রাধিকারার্ঘং পত্বীবচনমিত্তি বাচ্যং 
সকৃচ্ছ তস্য ধনপদস্য পত্ব্যপেক্ষমকৎসসপরত্বং কৃৎস্সপরত্বঞ্চ 
ভরাত্রাদ্যপেক্ষমিতি তাঁৎপর্য্যভেদস্যান্ায্যত্বাৎ। অতঃ কৃৎন্স- 
ধনগোচরএব পত্যা অধিকারো বাচ্যঃ। তথা বৃহম্মনুঃ | 
অপুত্রা শয়নং ভর্তঃ পালয়ন্তী ব্রতে স্থিতাঁ। পত্ব্যেব দদ্য[ৎ 
তৎপিগুং কৃৎস্মমংশং লভেত চ। তৎপিগুমিত্যতস্তদিত্যনু- 

ধজ্যতে তচ্ছব্দেন ভর্ভুঃ পরামর্ধাৎ ভর্ভূঃ ককৎন্নমংশং পত্ী 
লভেত ন তু ম্বাংশকৃৎস্রমিত্যর্) কৃৎসস্বাংশোর্দেশেন 

সকচ্ছতস্তেতি। একত্ত ধনপদস্ত পত্ধাদ্বয়ে বর্তনোচিতধনবোধকত্বং ত্রাত্রাদ্য- 
স্থয়ে চ কৃৎধনবোধকত্বং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ভর্ত,ঃ শয়নং পালয়স্তী তদীয়শয়নে 

পুরুষাস্তরং বারয়স্তী অব্যভিচারিণীতি যাঁবৎ। ব্রতে পাঁরলৌকিকভক্রপকায়ে 

স্থিতা উদৃষুক্তা । ব্রতে একাদশ্তাদিব্রতে স্থিত। তৎকারিণীত্যর্থঃ ইতি কেচিৎ 

তদসৎ তর্তুমরণক্ষণে তদসস্তবাৎ। তৎপিওং ভর্তুপিণ্ং। অন্ুযজ্যতইতি। 

যদ্যপি সমাসম্থবিশেষণপদস্ত অন্ুবঙ্গে! ব্যুৎপতিবিরুদ্ধঃ 'অগ্তথ| চৈত্র পটমপনয় 

ঘটমানয়েত্যাদৌ চৈত্রস্তান্ুসঙ্গেন ঘটানয়নাপত্তেঃ তথাপি তদিতি হষ্টস্তমবায়- 

মিত্যতিপ্রায়ঃ | আকাঙ্ষাসত্বে সমাসন্থম্তাবৃতৌ বাধকাভাবঃ ভর্তুরিত্যচাহ্যঙগ্ত 

অধিকার প্রতিপাদন করিয়া সর্বাগ্রে পত্তীর অধিকার বলেন। তথা বিশু 

গধি, অপুভ্রের ধন পত্বীগামি হয় তাহাব অভাবে হুহিতৃগামি, তদভাবে পিতৃ- 

গাঁমি তদভাবে মাতৃগামি, তদভাবে , ভ্রাতৃগামি, তদভাবে সকুল্যগামি, 
তদভাবে বদ্ধুগামি, তদভাবে শিষ্যগামি, তদভাবে সহাধ্যায়িগামি, তদভাবে 
রা্পুধন ব্যতিরিক্ত' রাজগামি হয়। এই ক্রমবিধায়ক বচনদারাও প্রথমে 
পর়ীরই অধিকার নিন্ধপণ করিলেন ॥ ১১৪ ॥ 

ভাল, পত্রীর অধিকার বোধক বচনে স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনোপযুক্ত ধনমাত্রই 
প্রাপ্য ইহা! বোধিত হউক ন| কেন, ইহা! বলিতে পারন!। কেনন! একটি ধন- 

7 _________ ঞ্ 
নু ্ রর ্ 



দায়ভাগঃ | ২৩১ 

লভেতেতি বিধানানুপপত্তেঃ স্বামিভাবজ্ঞাপনার্ঘত্বাদস্য ন চ 
্বাংশে স্বামিভাবজ্ঞাপনমর্হতি স্বাংশজ্ঞাপনেনৈব জ্ঞাতত্বাৎ 

ন চ গ্রহণবিধানার্থং তদিতি বাচ্যং স্বধনগ্রহণস্য রাগাদেব 

ব্যবহিতত্বাদসম্ভবতীতি চূড়ামণিঃ | বস্তুতঃ তদিত্যর্থপরং ইত্যতইত্যনস্তরং উপস্থিত- 
মিতি শেষঃ তথাচ তন্তর্তৃত্বরূপমন্ষজ্যতে অংশশবস্ত সসম্বন্ধিকতয়া বুৎপত্তিবলেনো- 

পদ্থিতত্বাৎ স্বন্ধিতয়া অন্বীয়তইতার্থঃ। নন্গু তদ্বাক্যঘটকপদোপত্িতায়াঃ গল্ধ্া 
এবান্বয়োযুক্তঃ ন তু ভিন্নবাক্যোপন্থিতন্ত ভর্ত,৫ তথাচ পত্বী স্বাংশং কৃৎন্ং বর্তনো- 

চিতং লভেত ইত্যেবার্থঃ কিং ন স্তাদতআহ ন ত্বিতি। অন্পপত্তে। হেতুমাহ 
্বামিভাবেতি। স্বত্বজ্ঞাপনার্থত্বাদিত্যর্থঃ1 অন্ত বচনন্ত। নচনহি। ম্বাংশে 

স্বত্বেন জ্ঞাতে! জ্ঞাতত্বাদিতি। তথাচ প্রাপ্তত্বাদিধিত্বাসম্ভবে বৈযর্ধযং নিরা- 

কাজ্ত্বং চেতি ভাবঃ। ন চ গ্রহণেতি। তথা গ্রহণবিধিরয়ং ন স্বত্ববিধিরিতি 

পদের পত্ধধিকার স্থলে অসমগ্র রূপতা এবং ভ্রাত্রাদির অধিকার লে) 
সমগ্ররূপতা এইরূপ তাৎপর্ধ্যের ভেদ হইতে পারে না। অতএব পতির সমগ্র-; 
ধনেই পক্গীর অধিকার বলিতে হইবে। তথাহি বৃহস্ম, নিঃস্তান তরী, পতি 
শয্যাপালন, করতঃ অর্থাৎ ব্যভিচারিণী না! হইয়া ও পতির পারত্রিক উপকারক 
কর্ণ্দে তৎপরা 'থাকিয়৷ সেই পতির পিওদান করিবে ও স্মগ্র অংশ গ্রহণ 
করিবে। এই বচনে তৎপিওং, এইপদ হইতে ভর্তার উপস্থিতি কারক ত্ 

শব্ের অনুষঙ্গ অর্থাৎ পুনর্ধার অংশ পদের সঙ্গে অন্থয় করায় ভর্তার সমগ্র 
অংশ পত্ধী লইবে এইরূপ অর্থ করাই কর্তব্য। নচেতস্ত্রী আপনার সমগ্র অংশ 
লইবে এনপ অর্থ হইতে পারে না। *যেহেতু আপনার অংশের উদ্দেশে লইৰে 
এরূপ বিধি হইতে পারে না, কারণ অপ্রাপ্ত বিষয়েরই বিধি প্রাপ্ত বিষয়ের 

বিধি হইতে পারে না, স্বামিত্ব জাপনই এই বচনের অর্থ। স্থৃতরাং খ্বকীয় 

অংশে স্বামিত্ব লাভ করিবে এই বিধি কর! উচিত হয় না। কারণ স্বকীয় 
ংশ বুলিলেই স্বামিত্ব জ্ঞান হইয়! যায় সুতরাং স্বত্বা্পদীভূত অংশের গ্রহণ 

ইচ্ছাধীনই প্রাপ্ত হয়। এজন্য ম্বাংশগ্রহণের বিধিও বলিতে পার না, আর 

ডিনার িরিনিরি রি. 

"প্রন, 

এ ৮ শপ এআ রত এ-৯৫-০৭ ব্-৯ (হয 
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নিয়মে চ নিযৌজ্যাদিকল্পনমপি স্যাৎ ॥ ১১৫ ॥ 

যচ্চোজং ন হানম্ধাদিঃ পুত্রোহংশং কৃৎসং লভেত 

ইত্যুক্তে পিত্র্যং কৃৎস্মংশমিতি কিং তহি কৃৎস্সং ম্বাংশমিতি 
তথাত্রাপি কৃতন্ং শ্বাংশাঁপেক্ষমিতি তন্ন অনন্ধাদিঃ পুত্তো- 

ইংশং কৃতন্নং লভেতেতি বচনাভাবাৎ দৃষ্টান্তানুপপতেঃ ভবতু 

ভাঁবঃ। গ্রহণং যথেষ্টবিনিয়োগলক্ষণং। রাগাদেবেতি। তথাপি বিধিত্বাসম্ভব- 
স্তদ্বন্থএবেতি ভাবঃ। নিয়মমার্থমিতি। স্বাংশং গৃহীয়াদেবেতি নিয়মার্থমিত্র্থঃ। 

অদৃষ্টেতি। বিধিনিয়মিত্তন্ত নিত্যতয়৷ তন্মাৎ পওনিত্যাপুর্বং কল্পনীয়ং তচ্চ 
ৃষ্টার্থত্বে সম্ভবতি গৌরবাদন্যাধ্যমিতি ভাবঃ। গৌববাস্তরমপ্যাহ নিয়মে চেতি। 
নিযোঁজ্যেতি । মমেদং কার্ধ/মিতি বোদা নিযোজ্যঃ। গুরুমতে স্বর্গকামোযজে- 
তেত্যাদৌ ন্বর্গকাঁমনিযোজ্যকযাগবিষয়কং কাধ্যমিতি বৌধন্ত সিদ্ধত্বেন গ্রকুতেহপি 
নিত্যত্বেন প্রত্যবায়পরীহারফলকামরূপনিযোজ্যকল্পনং আদিপদাদকরণে প্রত্যবায়- 

কর্ননমপি স্তাদিত্যর্থঃ। নিযোজ্যকল্পনায়া উভর়থাপ্যাবশ্তকত্বেংপি কামনারপা- 

ধিকারাধিকামত্রেতি বোধাং ॥ ১১৫ ॥ | 

অনন্ধাদিঃ অন্ধাদিভিন্নঃ | কৃতমমংশমিতি অবগম্যতইতিশেষঃ | কংঙং শ্বাংশা- 
পেক্ষমিতি বচনার্থবর্ণনমিতিশেষঃ | নম অনন্ধাদিরিতি ময়! বচনমিতি কৃত! দু 
দতস উস পপ স্পা পপ প্র 

অবশ্ই ব্বাংশগ্রহণ করিবে এরূপ নিয়মও বল! উচিত হয় না, তাহ! হইলে 
তৎপালনে অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হয়। দৃষ্টফলসত্বে অনৃষ্টকল্পনার অন্যাষ্যতা 
এবং উক্ত নিয়ম পক্ষে প্রত্যবায়পরীহাবফলকামনাবিশি্ট কর্তীও নিয়মিত 
কর্থের অকরণে প্রত্যবায় এই উভয়ের কল্পনা রূপ গৌরব দৌষও হয় ॥ ১১৫। 
শপ জার অন্ধাদি ভিন্ন পুজর সমগ্র অংশ লইবে এই কথ! বলিলে পিতার সঃগ্র 
অংশ ন! বুঝাইয়া আপনার সমগ্র অংশ লইবে এরূপ যেমন বোধ হয় সেইরূপ 
এন্থলেও স্ত্রীলোক আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত সমগ্র অংশ লইবে, এই 
কথ! ফেহ যে বলেন তাহ! ভাল নছে। কারণ অন্বাঁদি ভিন্ন পুত্র সমগ্র অংশ 

শপ পি এ পল সপ পা পিউ কি পি শা এপ 15 আল টা আরো ০০৫৯ 

জজ 

প্রাপ্ত্বাৎ নচ নিয়মার্থং বচনমিতি বাচ্যং অদৃষীর্ঘন্বাপতেঃ 

টি পপ স্পেস পপপপ্পা শিপ শশী সস শিশিীশিশীশাশীশাীশাশ্ীশ্ীপীিিিশিশিিীীশিশপশিসিশীশাশীপীশাশসপীীীসপীীশিসাসিসপপাপপােপপপপ  আএও 



ভ্রু চা দল 
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বা তথাপি পূর্ববোক্তহেতনা স্বাংশং লভেতেতিবিধ্যনুপপত্তেঃ 
পিত্রংশাপেক্ষমেব বর্ণনং যুজ্তং অতএব সর্ধস্রান্তধনএব 
অন্যম্বতবসন্বন্বজ্ঞাপনং মুনয়ঃ কুর্ববস্তি যখা পিতৃধনে পুত্রাগাং 
অপুজ্রধনে পত্যাদীনামিত্যাদি ন পুনঃ স্বাংশগ্রহণে প্রের- 
য়স্তি ॥ ১১৬॥ 

যচ্চ সম্বন্ধিশবত্বেন স্বসন্বস্্ুপন্থাপকত্বং যথা ,মাতেতি ন 

্টাস্তত্য়া 'নোক্তং কিন্ত তাদৃশার্থব্যুৎপত্তিকল্পনাস্থানতয়া তচ্চ বৈদিকন্তেব 

লৌকিকস্তাপি বাকান্তাবিশিষ্টং তথাচ তত্র বচনাভাবোহকিঞ্িংকর ইত্যতআহ 
ভবতু বেতি। অভ্যুপগমাদাহ তবতু বেতীতি কেচিৎ। পূর্বোক্তহেতুন! স্বাংশং 

লভেতেতিবিধানান্গপপত্তিনূপেণ। পিত্রংশাপেক্ষমিতি অনন্ধাদিরিত্যুক্তবাঁক্যেৎ- |. 
পীতি শেষঃ। ন চ পুত্রাস্তরন্তাপ্যংশাদেকবচনমন্থুপপন্নমিতিবাচ্যং তস্যোদ্গেস্ত- 

বিশেষণতয়! অবিবক্ষিতত্বাৎ একপুত্রস্থলাভিপ্রায়েণ বা তৎ। অতএব ম্বধনে 

স্বত্ববিধানাসস্তবাদেব ॥ ১১৬ || 

সমবন্ধিশবৃত্বেনেতিণ সম্বন্ধিশবস্তেত্যাদিঃ | স্বসস্বদধাপস্থাপকত্বং স্থার্ঘন্ত যঃ 

সম্বন্ধী গ্রতিযোগী নিরূপকরূপন্তদ্টতম্বার্থবোধকত্বং তং বিহায় স্বার্থাসবয়বোধকত্বা- 

লইবে এরূপ বচনই অপ্রসিদ্ধ বিধায় দৃষ্টাত্ত অসম্ভব, আর বচন না থাকিলেও 
বুুৎপত্তিদ্বার৷ তাদৃশ অর্থের অনুরূপ-বাক্য কল্পনা! করিয়৷ লইলেও আপনার 
ংশ আপনি লইবে এইরূপ বিধির অগ্গপপত্তি ইতঃপূর্ব্বেই দর্শিত হওয়াতে 

অনন্ধার্দি পুত্র পিতার সমগ্র অংশ লইবে এইরূপ বর্ণন করাই উচিত অতএব 
সর্বত্র অন্যের ধনেই অন্যের স্বত্ব সম্বন্ধ জ্ঞাপন মুনিরা করিয়া থাকেন, যেমন 
পিতৃধনে পুত্রের ও অপুক্রধনে পত্যা্দির অধিকার হয়। কিন্ত আপনাক্স অংশ 
গ্রহণ করিবে একসপ নিয়োগ করেন না ॥ ১১৬ ॥ | 

আর নম্বন্ধীয় কোন শব প্রয়োগ করিলে পর আপনার সম্বন্ধে সম্বন্বীয়কেই 
এঁ শবে বুঝাইয়! দেয় যেমন মাত! এই শব প্রয়োগ করিলে আঁপনার মাতাক্ষেই 
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প্রবাহে ইতুযুক্তং তদপ্যযুক্তং অমুপাঁতসম্বদ্ধিবিষ- 

যা তশ্ত ন হি ডিখস্য মাতরমানয়েত্যুক্তে প্রযোজ্যস্য 
মাতা গ্রতীয়তে প্রয়োজকম্য বা তদ্ধদত্রাপি তৎপিগুমিতি 

তৎপদোপাত্তত্বাৎ সন্বদ্ধিনঃ কথং পত্্যপেক্ষিতা বিধানানুপ- 
পত্তিশ্চ পূর্ববমুক্তৈব | তম্মাৎ কৃৎস্মতদংশগ্রহণমেব পত্থযা 
বৃদ্ধমনূর্ষ্বোধয়তি। তথা পত্যধিকাঁরবিপরীতবোধকানি বচনানি 
যথা শঙ্খলীখতপৈঠীনসিযমাঃ। অপুঞ্রস্য র্যাতস্য ভ্রাতব- 

সম্ভবাৎ তদবটিতমূর্তিকত্বাৎ পুত্রত্বাদিরূপসম্বন্ধিতায়া ঘটকত পুনরুপস্থিতন্তৈব স্ঘ- 
বিনইতি ভাবঃ। উত্তব্যুৎপত্তিকল্পনস্থলং দৃষ্টাস্তবিধয়া দর্শয়তি যথেতি। যথা 
মাতেত্যুক্তে উপস্থিতন্ত বক্ত,রেব মবদ্ধিতয়াহ্িযিত্ তথা প্রকৃতেহপি অংশশবাস্ত 

সসব্ন্ধিকতয়া উপস্থিতায়াঃ পন্ধ্যাএব তদর্থাস্িত্বমিতি তৎকথং ভর্ভ,ঃ কৃতলসমংপ- 
মিতি ভত্র্য়ং ব্যাখ্যাসীতি পুর্বপক্ষঃ। যদ্যপি পত্তীপদস্ত সলস্ধিকতয! তদর্থা- 
হয়িত্বেন ভর্তাপ্যুপঙ্থিতএব তথাপি বিশেষণতয়। বিশেষ্যতয়। চ নানাসমবন্ধযুপন্থিতি- 

স্থলে বিশেষ্যতয়োপন্থিতন্তৈবানয়িত্বং ন তু বিশেষণতয়োপন্ছিতস্তেতি বুৎপত্তিঃ কখ- 

মন্তথ! যক্ঞদত্তমিত্রং পিতৃগৃহং প্রবিশতীত্যাদৌ ন যজ্নত্তস্ত পি্্থয়ঃ অপি তু 

বুধায় পরের মাতাকে বুঝায় না, এই কথা কেহ বলেন তাহাঁও অযুক্ত, ফেননা 
কোন সম্পর্কীয়ের উল্লেখ যে স্থলে নাই সেই স্থলেই ত্র রূপ বোধ হয় বটে, 
কিস্ত অমুকের মাতাকে ডাকিয়া আন, একথা বলিয়! একজনকে প্রেরণ করিলে 
প্রেরণীয় ব্যক্তি কিছ প্রেরক এই উভয়ের মধ্যে কাহারো মাতা বোধ হয় না, 
লেই রূপ পত্থীর অধিকার স্থলে তাহার পিও দিবে এই বাক্যে তাশবে তর্তায় 

খক্রায় ভর্তারই অংশ বুঝাইবে, পত্ভীর আপন অল্লাচ্ছাদনৌপযুক্ত অংশ 

বুঝাইবে না। আর পূর্বোক্ত বিধির অন্থপপত্তিব্প দোষও ঘটিয়৷ উঠে, 
অতএব অপুত্র ধনাধিকারে পূর্বোক্ত বচনদ্বারা বৃহস্মন্ু পত্ধীর পতির সমগ্র 
সংশ গ্রহণ প্রতিপন্ন করিলেন। 
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গামি দ্রব্যং তদভাবে পিতরে! হরেতাং পত়্ী বা জ্যেষ্ঠ সগোত্র- 
শিষ্যসত্রন্মচারিণঃ অত্র ভ্রাতুরভাবে পিত্রোম্তয়োরভাবে 
পত্যধিকারইতিবিরোধঃ | তথা দেবলঃ। ততোদায়মপুত্রস্য 
বিভজেয়ুঃ সহোঁদরাঁঃ। তুল্যা ছুহিতরোবাপি ' খ্রিয়মাণঃ 

পিতাপি বা। সবর্ণ! ভ্রাতরো মাতা! ভার্ধ্যা চেতি যথাক্রমং। 
এষামভাবে গৃহীয়ুঃ কুল্যানাং সহবাসিনঃ | অন্তর সর্বাদো 
ভ্রাতুরধিকাঁরঃ সর্বশেষে চ ভার্্যায়াইতি বিরোধ ॥ ১১৭ ॥ 

মিত্রপ্তেতি নিয়ম উপপদ্যতইতি ভাবঃ। দৃষয়তি তদপীতি। অন্ুপান্তেতি। 
সম্বন্ধি পদার্থাম্বয়যোগ্যতয়৷ সম্বন্ধিনঃ শব্দোপাত্বত্বে তশ্তৈব তদন্বয়িত্বং ন স্বন্ধ্যস্তর- 

স্তোপস্থিতন্তাপি তেন পত্ধা! নাংশানয়ঃ ভন্তাঃ প্রথমান্তোপস্থিতত্বেন যষ্ঠযন্তসাকাজ্জেণ 
স্থন্ধিন? অন্বয়াযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। প্রকৃতে ভর্তৃরূপসত্বন্ধিনঃ শব্দোপাত্তত্বং 

গ্রতিপাদয়তি তৎপিগুমিতি । গত্থযপেক্ষিতা পত্বীরূপসন্বদ্বিঘটিতস্বার্থবোধকতা 
অংশশবন্তেতি শেষঃ। পত্ন্বয়ে বাধকমপ্যাহু বিধানাম্থপপত্তিশ্চেতি। উপসং- 

হরতি তন্মাদিতি। তদংশগ্রহণং ভত্রংশগ্রহণং। তুল্যাঃ সব্্ণাঃ। ব্রিয়মাণঃ 

নির্দোষঃ সন্ জীবদবন্থ্ঃ | সবর্ণ| ভ্রীতরো বৈমাত্রায়াঃ সহোদরাণাং প্রাগুক্তত্বাৎ। 

কুল্যানাং সহবাঁসিনঃ সকুল্যাঃ গৃহীযুরিত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥ 

আর পত্বীর অপুত্রধনাধিকারে বৈপরীত্য বোধক্ বচন সকল দর্শাইতেছি 
ধথ। শঙ্খঃ লিখিত, পৈঠীনসি, যমসুনিরবচন, অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন ভ্রাতৃ- 

গামি হয়, তদভাবে পিতা মাহা গ্রহণ করেন, তাহার পর জ্যেষঠা পত্থী অথবা 
সগোত্র, শিষ্য ও সব্রন্ষচারী ইহারা ধনভাগী হয়। এই বচনে ভ্রাতার 
অভাবে পিতা মাতার, তাহার অভাবে পত্বীর অধিকার এই বিরোধ হইল। 

তথা দ্েবলবচন! তদনস্তর অপুত্রব্যক্তির দাঁয় সহোদর ভ্রাতারা বিভা করিয়া 
লইবে অথবা দবর্ণা কনা, পিতা, সবর্ণ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, মাতা! ও ভার্ধ্যা ইহীরা 
যথাক্রমে লইবে, ইহাদের অভাবে একগ্রামবাসীরা লইবে। এ বচনে.সর্কানে 
ল্রাতার অধিকার এবং সর্বশেষে পত্থীর অধিকার এই বিরোধ হইল ॥ ১৯৭ | 

রঃ এটির রি রিটি রি 
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' অত্র 'কেচিদবিভক্তসংহ্্গোচরো ভ্রান্রধিকারঃ প্রথমং 
বিভক্তাসংস্যটগোঁচরশ্চ পত্যধিকারইতি সমাদধতি তথ হস্প- 
তিবিরুদ্ধং | যদাঁহ। বিভক্তা ভ্রাতরো! যে চ সম্প্রীত্যৈকত্র 
ংস্থিত1ঃ 1 ' পুনধিভাগকরণে তেষাং জ্যৈষ্ঠং ন বিদ্যতে। 

যদ! কশ্চিৎ প্রমীয়েত প্রত্রজেদ্বা কথঞ্চন। নলুপ্যতে তস্য 
ভাগঃ সোদরস্য বিধীয়তে। যা তস্য ভগিনী সা তু ততোইংশং 

লব্ধমর্হতি।* অনপত্যস্য ধর্মোহয়মভার্ধ্যাপিতৃকস্য চ॥ সংস্য- 

্রব্রজেৎ আশ্রমাস্তরং প্রবিশেদিত্যর্থঃ। ভগিনী অনূঢা। অংশং বিবাহো- 
চিতং বিধবাপি বর্তনোচিতমিতি কেচিৎ। ইদমপা/সংস্থষ্টবিষয়ং কুতোন স্তাদতআহ 
উপক্রমোপসংহারয়োরিতি। ননৃক্তবিরোধপরীহা রান্যথান্থপপত্তা! সন্দংশপতিত- 

এতঘিষন্নে কেহ কেহ মীমাংসা করেন যে অবিভক্ত এবং সংহৃষ্টস্থলে 
গ্রথমে ভ্রাতার অধিকার হইবে এবং বিভক্ত ও অসংস্থ্ট স্থলে প্রথমে পত্বীর 

অধিকার এই মীমাংসা বৃহস্পতি বচনের বিরুদ্ধ। 'যখ! বিভক্ত ভ্রাতার! 
পুনর্ধার গ্রীতিপূর্বক যদি একত্র মিলিত হুইয়৷ অবস্থিতি করে তদনত্তর 
পুনর্বার : বিভাগ করিলে তাহাদের মধ্যে জ্যেত্ব নিবন্ধন বিংশোদ্ধারাঁদি 
হইবে না। তন্মধ্যে যদি কেহ মরে কিংবা সংগ্তাস ধর্শ গ্রহণ করে তবে 

তাহার ভাগ লোপ হইবে না, সেই ভাগ তাহার সহোদরের প্রাপ্য। আর 

ষর্দি তাহার আবৃত ভগিনী থাকে সে তদ্ধন হইতে বিবাহ যোগ্য বায় পায়, 
এই ব্যবস্থা পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র পন্থী কন্ঠ ও পিতা মাতা না থাকিলে বুঝিতে 
হইবে। আর সংস্থষ্টগণের মধ্যে যে কেহ বিগ্ভাশৌর্যাদিঘবার! ধনোপাঙ্ছন 
শ্করে গুহাঁকে ছই অংশ দিবে অবশিষ্ট সংস্থষ্টের। সমান ভাগ করিয়া লইবে। 

এর্ধ বনে আরভ্ভ ও লমান্তিতে সংহষ্টত্ব কীর্তন করায় তৎসন্দংশ পতিত 

অর্থাৎ এ আরম্ভ ও সমাপ্তি রূপ সীড়াশীর মধ্যে নিপতিত “তাহার ভাগ 
ল্লোপ পায় না উহা সহোঁদরের প্রাপ্য” এই বচনাংশ অবশ্ঠই লংহৃষ্ট বিষয়ে 
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ানাস্ত যঃ কশ্চিদ্িদ্যাশৌর্য্যাদিনা ধনং। প্রাপ্জোতি তস্য 
দাতব্যোদ্যংশঃ শেষাঃ সমাংশিনঃ। অন্রোপক্রমৌপসংহা- 

রয়োঃ সংস্যটত্বকীর্তনাৎ তৎসন্দংশপতিতং “ন লুপ্যতে তস্য 
ভাগঃ সোঁদরস্য বিধীয়তে” ইতিবচনং সংস্ষ্টবিষয়ং বাঁচ্যং অত্র 
চানপত্যম্য ধর্ম্োহয়মভার্্যাপিতৃকম্য চেতি পুভ্রছুহিতৃপত্বী- 

পিত্ণাঁমভাবে সংস্ষটস্য সোদরস্য ভ্রাতুরধিকারং বোঁধয়তীতি 
কথং তস্য পত্বীবাধকত্বং। কিঞ্চ ন লুপ্যতইতি “্অবিভক্তত্বে 
সংস্য্উন্ছে চ ভ্রাত্রস্তরীয়দদরব্য মিশ্রীভূতস্য দ্রব্যস্য পৃথগপ্রতীতৌ 
লোপাঁশঙ্কায়াং ন লুপ্যতইতি বচনমুপপদ্যতে বিভত্তন্যাসং- 
স্ষ্টস্য তু ধনে বিভক্তত্বপ্রতীতৌ কা লোপাশস্কা তন্মাৎ 
সংস্যষ্টবিষয়ত্বমেবামীষাং বচনানাং॥ ১১৮ ॥ 

কিঞ্চ পত্যাদেঃ পুর্ববং ভ্রাত্রধিকারজ্ঞাপকশঙ্বাদিবচনানাঁং 

স্ায়োনাদরণীয়ইতি বিভক্তবিষয়ত্বষেব বাচ্যমিত্যতআহ কিঞ্চেতি। লোপাশঙ্কা- 
য়ামিতি। লোপোহবিভাত্যত্বং। অমীষাং বৃহস্পতিবচনানাঁং॥ ১১৮ ॥ 

বলিতে হইরে। আর এই বচনে পুত্র কন্ত! পত্বী ও পিতা মাঁতাঁর অভাবে 
সংস্থষ্টমহোঁদরের অধিকার বুঝাইতেছে, তবে কি প্রকারে ভ্রাতা পত্বীর অধিকান্র 
বাধক হইবে। আর লোপ পার না এই কথা অবিভক্ত ও সংস্ছষ্ট অবস্থায় 
অন্ত ভ্রাতার ভ্রব্যমিশ্রিত সাধারণ ধনের পৃথক্ প্রতীতি ন! হুইবায় লোপের 

আশঙ্কা থাকে, লোগের আশঙ্কা স্থলেই লোপ হয় না এই কথ! বল! সঙ্গত হয়। 
কিন্তু বিভক্ত কিংবা অসংস্থষ্ট ব্যক্তির ধন যখন পৃথক্রূপে প্রতীত হইতেছে 
তখন তাহার লোপের আশঙ্কা কি? অতএব উক্ত বচনগুলি সং ধ্ন 
বিষয়েই অবশ্য কর্তব্য ॥ ১১৮॥ 

আনন পড়ীপ্রভৃতির পূর্বে ভ্রাতার অধিকার বোধক নানা ব্চম 
সংহ্ষ্ঠ ভ্রাভৃবিষয়ে যে বর্ণন করহ তাহ! কি বচনানুসাঁরে অথবা যুক্তি অনুসারে 

যি ....222-2 
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দংস্ষ্টভাতৃবিষয়ত্বং বচনাছ! গ্যায়াদ্া। তত্র ন তাবঘচনাৎ 
বিশেষবচনাভাবাৎ “সংস্যগিনস্ত সংস্যষ্ঠী”ত্যাদিবচনানাস্ত 
ভ্রাত্রধিকারাবসরে বিশেষজ্ঞাথনপরত্বেন ভ্রাক্রধিকাঁরমাত্র- 
পরত্বামুপপত্তেঃ অনস্তরোপন্স্তবৃহস্পতিবচনানাঁং চ সংস্ট- 
বিষয়ত্বে পুভ্রছুহিতৃপত্বীপিতৃপর্য্যস্তাভাবে সোঁদরভ্রাত্রধিকার- 
জ্ঞাপকত্বাৎ তছিরুদ্বত্বাৎ অসংস্য্টবিষয়ত্বমেব তাবদ্যুক্তং 
ন তু সংস্ষ্টবিষয়ত্বং ॥ ১১৯ ॥ 

৩ 

নিকুক্তবিষয়বিভাগে হেতুমপি বিকল্প্য দূষয়তি কিঞ্চেতি। বিশেষজ্ঞাঁপন- 
পরত্থেন সমানসন্বন্ধিনাং মধ্যে মংসগিণঃ সংসর্গনিবন্ধনাধিকাঁরবোধকত্বেন অন্তথা 
পু্রসত্বেংপি সংশ্যঠভ্রাত্রধিকারপ্রঙ্গাদদিতি ভাবঃ। প্রত্যুত বিরুদ্ধমেব বচনম- 
প্যন্তীত্যাহ অনস্তরেতি। পুত্রহ্হিতিত্যাদি। অনপত্যন্ত ধর্শোইয়মভার্ধ্যাপিতৃকন্ত 

চেত্যভিধানাদিতিভাবঃ1 অসংস্থষ্টবিয়ত্বমেবেতি। শঙ্ঘাদিবচনানামিতি পূর্বোক্- 
মনুযজ্যতে। যুক্তমিতি। সংহষ্টত্বে পত্যভাবে ভ্রাত্রধিকারাৎ অর্থাদসংস্থষ্ত্বে 
পতীসত্বে ভ্রাত্রধিকারন্ত শ্বরসঙিদ্ধত্বাদদিতি ভাবঃ ॥ ১১৯ ॥ * 

এই ছুই পক্ষের কোন পক্ষ অবলম্বন পুর্র্বক বলহ, তাহাতে বচনান্ুসারে বলিতে 
পার না। যেছেতু তাদৃশ বচন নাই তবে যে সংস্ষ্টির ধন সংস্্রী পায় 
ইত্যাদি বচন দৃষ্ট হয় তাহা সমান অধিকারি স্থলেই বিশেষ জ্ঞাপক অর্থাৎ 
যেখানে সংস্ছপ্টী ও অসংচ্ছ্ী এই দ্বিবিধ ভ্রাতা থাকে সেই স্থলেই সংহৃষ্টী ভ্রাতা 
অগ্রে অধিকারী হয় নতুবা পুত্র কলত্রাদি সত্বেও সংহ্ৃত্িত্রাতার অধিকার 
কথন«নিতাত্ত অনুচিত বিধায় সংহতি গ্ছলে পুত্র কনা পত্ধী পিতৃ পর্য্যস্তের 
ভাবে সোদর ভ্রাতার অধিকার বোঁধক পূর্বোক্ত বৃহল্পতি বচনেন সহিত 
বিরোধ প্রযুক্ত শঙ্খাদিমুনিবচন অসংগতি বিষয়েই ব্যবস্থাপনীয়, সংস্থাটি রঃ 
স্কাবস্থাপিত কর! যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১১৯ ॥ 
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অথ ন্যায়াদিবমভিধীয়তে তথাহি সংস্ষ্ত্বে যদেকস্য |" 
শ্রাতৃর্ধনং তদপরস্যাপি তত্রৈকস্য মরণেন স্বত্বনাশেহপি জীব- 
তত্তত্র ম্বামিত্বানপায়াৎ তস্যৈব তপ্তবতি ন তু পত্যাঃ ভর্তৃ- 
মররণেন পত়ীসত্বপ্যাপি নাশাৎ যথ। সতন্থ পুজীদিযু ন তদ্ধনং- 
পত্্যাইতি তম্মন্দং নহি সংস্য্টত্বেহপি যদেবৈকস্য তদেবাপ- 
রস্যাপি কিস্তু অবিজ্ঞাতৈকদেশং তৎ ছ্য়োঃ ন তু সমগ্রমেব 
সমগ্রন্বত্বকল্পনীয়াং প্রমাঁণাভাবাঁৎ ইত্যুক্তমাদাবেব | ১২০ ॥ 

গ্যায়মেবাহ তথা হীতি। . তদপরন্তাগীতি। সর্বেষাং সংস্থষ্টানাং সর্বধনএব 
সামান্তম্বত্বং ন প্রাদেশিকমিতি ভাবঃ। নম দম্পত্যোর্শধ্যগং ধনমিত্যনেন তত্র 

পত্ব্যা অপি স্বত্বস্ত বিদ্যমানতয়! অনস্তরং পত্যা এব যুগপছুভয়োর্ববা তদ্ধনং কথং 

ন শ্তাদতআঁহ ন ত্বিতি। ভর্ভূমরণেন তুৎম্বত্বাপগমেন। ভর্ভমরণাঁৎ তংপত্ধী- 
স্বত্বনাশে প্রমাণমাহ যথেতি। ইথং চ পত্যধিকারস্থলেহপি ভর্ভৃমরণাঁৎ তন্তাঃ 
প্রাটীনং শ্বত্বং নগ্তত্যেব সামগ্রীসত্ব।ৎ কিস্ত পুনঃ শ্বত্বাস্তরমুৎপদ্যতে অতএব 

তন্ধনন্ত দায়ত্বমপীতি, ভাবঃ। কিত্তিতি অবিজ্ঞাতং চৈত্রীয়ত্বাদিনা বিশেষরূপেণ 

ধর্ণিণ্যনিশ্চিতং | একদেশমিতি মধ্যপদলোপিসমাসাশ্রয়ণেন একদেশোঁদেশ 
আশ্রয়োযন্ত তাদৃশঞ্চ তদিত্যর্থঃ। ন ত্বিতি। ন তু সমগ্রমেব হ্য়োরিত্যন্থয়ঃ 

ন তু সমুর্দিতমেবোভয়ম্বামিকমিত্যর্থঃ | প্রমাণাভাবাদিতি। বৈশেধিকব্যব- 
হাঁরানর্থত্েন প্রমাণাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৭ ॥ 

আর যুক্তি অনুসারে ভ্রাত্রধিকার বলিতে গেলে এই যুক্তি অবলম্বন 
করিতে হইবে যে এক ভ্রাতার যেধন তাহ! অন্ত ভ্রাতীরও বটে, তাঁহাতে 
একজনের মরণাধীন শ্বত্ব নাশ হইলেও জীবিত আর একজনের ন্বত্ব না 
যাওয়ায় তাঁহারই তাহা! রহিল। পত্ধীর পতিমরণাধীন দাম্পত্য শ্ব্থেয নাশু 
হইবীয় যেমন পুত্রা্দি সত্বে পতিধন পতীর হয় না, "সংহ্ষ্টপতির মরণস্থলে্ 
সেইরূপব্যবস্থা হইবে, এই যুক্তি ভাল নছে। কেন না সংস্ষ্ট হইলেও 
একের যে ধন তাহাই অন্ভেরও বটে, এমত নহে, কিন্ত উভয়ের সেই "স্ব 

রা. 
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"  পরিণয়নোৎপন্নং ভর্তৃধনে পত্াঃ স্বামিত্বং ভর্ভৃমরণাৎ 
নশ্যতীত্যত্র চ প্রমাঁণাঁভাবাৎ জতি তু পুত্রে তদধিকার- 
শান্ত্রাদেব পত্তীম্বত্বনাশোহবগম্যতে অভ্রাপি সংস্যষভ্রাত্রধিকার- 
শাস্ত্রাৎ তিনাশোহবগম্যতে ইতি চেন্ন সংস্ষটভ্রাতৃগোচরস্- 
স্যাদ্যাপ্যসিদ্ধেঃ সিদ্ধে হি ভ্রাভৃসংস্যষ্টভর্ভৃষরণেন পত্তীস্বামিত্ব- 

গ্) 

পরিণয়ে(ৎপন্নং তদধীনদাম্পত্যসংস্কারোৎপন্নংৎ অন্যথা পরিণয়নানস্তরভাবি- 

ভর্ভৃধনে স্বামিত্বান্ুপপত্তেঃ পরিণয়নস্ত বিনষ্টত্বাদিতি। প্রমাণাভাবাদিতি। তথাচ 

পত্ত্যাঃ স্বত্বস্ত বিরোধিনঃ সত্বাৎ ন ভ্রাতৃত্বত্বস্তব ইতিভাবঃ। তদধিকারশান্তী- 
দেবেতি। তথাঁচ ভর্তমরণাৎ শ্বত্বনাশে পুত্রস্বত্বকাঁলঃ সহকারী বল্লযতইতিভাবঃ। 

অসিদ্ধেরিতি। তথাচ সংস্্ত্রাত্রথিহঈরবোধকশান্ত্রং এতম্বচনং ন ভবতীত্যর্থ;। 

নম ভত্রণাঁৎ পত্্যাঃ স্বত্বনাশাৎ ভ্রাতুঃ শ্বত্বোৎপতে। বাধকাভাবইত্যতআহ্ 
সিদ্ধে হীতি। সংহ্ছষ্টবিষয়ত্বং সংস্ধনভ্রাতিবিষয়ত্বং সেংস্ততীতি শেষঃ। সতি 

অবিজ্ঞাতৈকদেশ অর্থাৎ কোন অংশে কাহার স্বত্ব জন্মাইয়াছে এইটি জানা যায় 
না মাত্র, নচেৎ সকলের একেবারেই সমগ্র ধনে স্বত্ব জন্মায় না।, কারণ সমগ্র 
বত্ব কল্পনায় প্রমাণাঁভাব ইহা! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১২০॥ 
বিবাহাঁধীন পতিধনে পত্ীর দাম্পত্য সম্বন্ধে স্বত্ব, পতির মৃত্যু হইলেই 

বিনাশ পায় ইহাতে প্রমাণ নাই। কিন্তু পুত্র থাকিলে তাহার অধিকার বোঁধক 
শান্্রধারাই পত্রীর শ্বত্বনাঁশের যেমন অবগ্রতি হইতেছে তেমনি সংস্থষ্ট ভ্রাত্রধি- 
কার শাস্ত্াধীনই পত্রীন্বত্বনাশের অবগতি হইতেছে একথা বলিতে পার না। 
কার ন্ভাত্রধিকার শাস্ত্রের সংস্থ্ ভ্রাতৃবিষয়ত্ব আদৌ সিদ্ধই হয় নাই, কষ্ট 
ক্যা এই যুক্তদ্বারা সিদ্ধ হইলেও অন্োন্তাত্রর দোষ ঘটে। বথ! লাতৃস্ংষ 
ভতৃমরণাধীন পত্ীন্বত্ব নাশ জ্ঞান হইলে ভ্রাত্রধিকার শাস্ত্রের সংহষ্ট বিষয়ত্ব 
কান হয়। আর উক্ত শাস্ত্রের সংস্ষ্ট বিষয়ত্ব জান হইলে পতবীন্বত্বনাশ জান 



তু সিদ্ধে তু। পতীস্বত্বনাশইতি। তংশান্মবলেনৈৰ পুভ্রসত্তীকালম্তেব সংস্থ্ট- 

বন্াবচনস্ত বিভক্তাসংস্ষ্ঠবিষত্বমেব কুতইতি চেদত্র চূড়ামণিঃ সর্বববাধ্যায়াঃ পদ্ধ্যাঃ 
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নাশে ভ্রান্রধিকারশান্ত্রস্য সংক্ষ্টবিষয়ত্বং সতি তু তথিষয়ত্ে 
শান্ত্রস্য পত্বীস্বামিত্বনাশ ইতীতরেতরাশয়ত্বং ॥ ১২১ ॥ 

কিঞ্চ শঙ্খলিখিতাঁদিবচনানাঁমবিভক্তসংস্্টগোঁচরত্বে অৰি- 
ভক্তস্য সংস্ষ্টস্য চ ধনং তথ্িধভ্রাতৃগাঁমি তদ্য 'তু তথাবিধ- 
স্যাভাবে পিতরো হরেতামিত্যন্বয়োবাচ্যঃ তদ! চ বিকল্পনীয়ং 
কিং বিভক্তাসংস্যষ্টৌ৷ পিতরে। গৃহ্ীয়াতাং উতাবিভক্তসং- 
স্থফ্ট৷ তত্র ন প্রথমঃ কল্পঃ পত্বীভুহিতরশ্চেত্যার্দিনা বিভক্তা- 

ভ্রাতৃসত্তাকালম্তাপি সহকারিত্বকল্পনাদ্দিতিভাঁবঃ ॥ ১২১ ॥ 

ননু ঘম্পত্োর্দধ্যগং ধনমিতানেন যত্র পত্যুঃ স্বত্বং তব্রৈব পত্ধ্যাঃ শ্বস্বং 
প্রত্যাধ্যতে ন তু বৈপরীত্য স্ত্রীধনে বাত্ড়ারাৎ তথ! চ পত্যুঃ শ্বত্বনাশাৎ পত্যাঃ 
স্বত্বনাশঃ সিদ্ধএবেতিশাস্ত্স্ত সংস্থষটন্রাতৃবিষয়ত্বং নিশ্রত্যুহমিতি ক্কান্টোন্তশ্রিয়ঃ 

পত্বীস্বত্বনাশত্ত প্রমাণান্তরসিদত্বাদতআহ কিঞ্চেতি। তদ্বিধঃ অবিভক্তসংস্থষ্টান্ত- 
তরঃ। তন্ত ভ্রাতুঃ। তথাবিধস্ত উক্তান্ততরস্ত। পত্বীদুহিতরশ্চেত্যাদিযাজ- 

হয়। এইরূপ পরম্পর সাপেক্ষ জ্ঞান ঘটিতত্ব প্রযুক্ত ইতরেতরাশ্রয় অর্থাৎ 
অন্ঠোন্তাশ্রয় দোষ ঘটে ॥ ১২১ ॥ 

আর শঙ্খলিখিতাদিবচন, অবিভক্ত ও সংহ্ৃষ্ট বিষয়ে বর্ণন করিলে অবি- 
ভক্ত ও সংস্থষ্টের ধন অবিভক্ত ও সংহ্থষ্ট ভ্রাতার "প্রাপ্য। তদভাবে পিতা 
ও মাতার প্রাপ্য এই অন্ব় করিত হইবে । তাহাতে বিচার করিতে হইবে 
ষেপিতা ও মাত! বিত্ত ও অসংহৃষ্ট হইলে পাইবে কি অবিভক্ত ও সংসথ 

হইলে পাইবে এই ছুই পক্ষের কোন্ পক্ষ জঅবলঘবনীয়। তাহাতে প্রথম পক্ষ, 
ধর! যায় না কারণ পত্বীৃহিতরশ্চ ইত্যাদি শাস্রথার] পত্রী, বিভক্ত ও অঙংস্ষট 

পিতা যাতার অধিকারে বাধা দেয় এজন্য কি প্রক্ষারে উক্ত প্রকার শিতা 
ষাতা পত্ীর পুর্বে অধিকার পাইতে পারেন, আন দ্বিতীয় পক্ষভ সম্ভব হয় না 

পু 
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সংস্ষ্টয়োঃ পিত্রোঃ পত্বীবাধ্যত্বাৎ কথং পত্ীতঃ পূর্ববং 
তয়োরধিকার নাপি দ্বিতীয়; অবিভক্তসংস্ষ্টভ্রাতৃসস্ভাবেহপি 
অবিভক্তসংস্যটপিতৃপ্রান্ত্বস্য সর্ব্বষামবিবাদাৎ | কিঞ্চ যথা 
পিত্রা ভ্রান্র'চ বিতক্তীসংস্ষ্টধনে শরীরদাতৃতয়া “আত্মা বৈ 
জাঁয়তে পুত্র” ইত্যেকত্বশ্রুতেরধনশরীরয়োশ্চ প্রভূত্বাৎ তৎপি- 
তৃদেয়পিতামহ্প্রপিতামহপিগুদ্বয়ে চ সপিগুনেন ম্ৃতস্য 
ভোক্তত্বাৎ'জীবতি চ পিতরি পুত্রাণাং পার্ধধণপিগুদানা- 
ভাবা ভ্রাতৃভ্যঃ পূর্বং পিতুরধিকারঃ তথেতরত্রাপি যুক্তঃ 

প্রথমমধিকারবোধকতয়া তৎপরত্বশ্তৈব নিশ্চয়াদিত্যাশয়াদিতি ব্যাচষ্টে। বস্তুতঃ 
শঙ্খাদিবচনানাং সংচ্ছষ্টাবিভক্তত্রাতুঃ পত্ধীতঃ পূর্বমধিকারবোধকত্বে পিভ্রোরপি 

তথাবিধয়োরেব পত্ীতঃ পর্বমধিকান্তরোধকত্বং তুল্যন্তায়াৎ অন্তঃ পরিশেষাদে 
যাজ্ঞবন্কাবচনস্ত বিভক্তাসংস্থ্রবিষয়ত্রমিতি ভাব্যং। পত্বীতঃ পূর্বমিতি শঙ্খাদি- 
বচনাদিতি শেষঃ। অথাম্মদ্বিধানাং বহুনামত্র বিবাদএব যাজ্ঞবন্যবচনাৎ বিভক্তা- 

সন্ত পিতুত্র্তৃবাধকত্বে সিদ্ধে শঙ্াছ্যক্তত্রাতৃবাধ্যতায়! অৰিভক্তসংহৃষ্টগোচরত্ব- 

শ্তৈব সম্ভবাদতআহ কিঞ্চেতি। নন্গ ভ্রাতৃদেয়পিগুত্রয়ে সপিগুনেন তন্ত ভোক্ৃত্বাৎ 
ভ্রাতুরেব প্রাগধিকারোযুক্তইত্যতআহ জীবতি চেতি। ইতরত্রাপি সংস্ৃষা- 

/বিভক্রধনেহপি | যদি চোক্তহেতৃনপেক্ষ্যাপি সংসর্গাবিভক্তত্বয়োরুৎকর্ষইত্যচ্যতে 

ধৈহেতু অবিভক্ত ও সংকট ্রাতৃসত্বেও অবিভক্ত ও সংসষ্ট পিতার অধি- 
কারিত্বে কাহারও বিবাদ নাই। ভ্রাতার পূর্বে পিতার, 'অধিকারিত্বের কারণ 
এই যে পিতা পুভ্রের শৃরীর দাতা, আর *মাপনিই পুত্রন্ধপে জন্মান এই শ্রুতি 
প্রমাণে ধন ও শরীঠেরি প্রভূ পিতা, আর পিতামহ ও প্রপিতামহ সম্বন্ধে পিতৃ- 

দু পিশুদয়কে সপিত্ীকরণের পব মৃতব্যক্তি ভোজন করে, আর পিতার 
জীবদশায় পুভ্তগণের পার্ধণ পিও দানে অধিকার থাকে না, এই সকল কারণে 
পিত। এবং ভ্রাভার সঙ্গে পৃথক অথচ সংহ্ষ্ট হয় নাই এতাদৃশ মৃতব্যক্তির 
 গনে যেমন ভ্রাতা পূর্বে ক্ষিতার অধিকার সেইরূপ অবিভক্ত ও সংহষ্টধনেও 

| 

০ পপ ৮৭ পা শাহর” আপরাস্প- ৬০ ধারার ++ পন রা ০৯০ সারার কব, পা জারা 



অবিভাগসংসর্গয়োর্ধবা অবিশেষাঁৎ পিতৃত্রাত্রোস্তল্যবদধিকারো 

যুক্তঃ ন তু ভ্রাতুরভাবে পিতুরিতিযুক্তং ॥ ১২২ ॥ 

কিধ্াবিভক্তসংস্থক্টৌ পিতরো গৃহ্ীয়াতামিতি , দ্বিবচনম- 
প্যন্ুপপন্নং মাত্রা সহ বিভাগাবিভাগয়োরভাঁবাৎ অতএব ধন- 

২সর্গাভাবোহপি । যদাহ বৃহস্পতিঃ। বিভক্তোষঃ পুনঃ 
পিত্রা ভ্রাত্র। চৈকত্র সংস্থিতঃ | পিতৃব্যেনোথবা প্রীত্যা স তু 
সংস্ষ্ট উচ্যতে। অনেনৈতদ্র্শয়তি যেষামেব হি' পিতৃত্রাতৃ- 
পিভৃব্যাদীনাং পিতৃপিতামহাজ্জিতদ্রব্যেণব্ভক্তত্বমুৎপত্তিতঃ 

তদা পিতৃত্রাত্রো্ধ য়োরেব তদবিশেষাৎ যুগপদধিকারঃ স্তাদিত্যাহ অবিভাগে- 
ত্যাদ্দি ॥ ১২২॥ 

অথ শঙ্খাদিবচনযাজ্ঞবন্ধ)াদিবচনেষু ভ্রমেণাঁধিকারাঁবগমাৎ যৌগপদ্যাসস্ভবঃ 
তথাচ তস্তোগ্যপিগুছয়দাতৃপিত্রপেক্ষয়া তত্ভোগ্যপিওভ্রয়দাতৃতয়া তদ্দেয়মাতানহাদি- 

পিওুত্রয়দাতৃতয়া চ ভ্রাতুরুৎকর্ধাৎ তৎ ক্রমেণৈবাধিকা বোযুক্তঃ বিভক্তাসংসষ্্পিতুঃ 
প্রাগধিকারস্ত বাচনিকএবেত্যততআহ কিঞ্চেতি। অবিভাগঃ সাঁধাবণ্যং। অতএব 

বিভাগবিরহাদেব । উৎপত্তিতইতি । তেন মাতৃব্যাবৃতিঃ তন্তা ধনসম্বন্ধস্ত | 

পরিণয়াধীনত্বৎ। বিভাগধবংসেন বিভা গাভিব্যক্তত্বত্বধবংসেন। যত্তবেতি। 

প্রথমে পিতার অধিকার উচিত'হয়। আর অবিতক্ততা ও সংস্থষ্টতাকে 
প্রধান কারণ বলিয়! ধরিতে গেলে নির্বিশেষ প্রযুক্ত পিতা ও ভ্রাতার তুল্যাধি- 
কার বলাই উচিত কিন্তু ভ্রাতার “ভাবে পিতার অধিকার এরূপ কখন 
যুক্কিসিদ্ধ হয় না ॥ ১২২॥ রি 

আর অবিভক্ত ও সংষ্ট পিতা ও মাতা পাইবেন এইরূপ পিতী মাঁভু_ 
উভয়ের কথন সঙ্গত হয় না। যেহেতু মাতার সহিত বিভাগ ও অবিভাগের 
কথ! কুত্রাপি শুনা যাঁয় না ন্ুতরাং ধনসংস্ষ্টত্বও ঘটে না। যথা বৃহস্পতি, 
যে ব্যক্তি বিভক্ত হইয়া পুনর্বার পিতা এবং ভ্রাতা! অথবা পিতৃব্যের ধহিত 
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সম্ভবতি তএব বিভক্তাঃ সম্তঃ পরম্পরপ্রীত্য! যদি পুর্ববকৃত- 
বিভাগধংসেন যত্তব ধনং তম্মম ধনং যম্মম ধনং তত্ববাপীতি 
একত্র গৃহে একগৃহিরূপতয়া সংস্থিতাঃ সংস্জ্যত্তে ন পুনরেবং- 
রূপাণাং দ্রব্যসংসর্গমাত্রেণ সম্ভ,য়কারিণাং বণিজামপি সংসগিত্বং 

বাপি বিভক্জানাং দ্রব্যসংসর্গমাত্রেণ পর্ববোজ-প্রীতিপুর্ব্বকাঁভি- 
সন্ধানং বিনা অতঃসংসগিত্বাবিভক্তত্বয়োশ্্মীত্রা সহাসম্ভবাৎ 

কথং মাভৃগতো ভ্রাতৃসন্ভীবাধিকারবিরোধঃ সমাধেয়ঃ ॥ ১২৩॥ 

যাবদেকত্রাবস্থানমিতিশেষঃ অন্তথ| “বিভক্তাঁঃ পিতৃবিত্তাচ্চে সংগ্রীত্যৈকত্র 
সংস্থিতাঃ। পুনর্ধিভাগকরণে তেষাং তোষ্ঠ্যং ন বিদাত”ইত্যা্দিবচনোপদেশিত- 

পুনর্বিভাগন্ত বৈয়র্ঘযাপত্তেঃ। এতেন সংসর্গে সতি স্বত্বং সর্কেষাং সর্বধনেযু 
সামুদ্ায়িকমেব ন তু বিভাগাৎ পূর্বর্মিব প্রাদেশিকমিতি সিদ্ধং। অন্জ চোক্তাভি- 
সন্ধানবলেন সাধারণধনশরীরায়াসাভ্যাং সংস্প্টিনৈকেনার্জিতধনেহপি সর্ববেষাষেৰ 

সংশ্ছষ্টিনাং সামুদায্িকত্বত্বমিতি- বোধ্যং | অধিকারবিরোধঃ অধিকারপৌর্ধা- 
পর্যবিরোধঃ ॥ ১২৩ ॥ *. 

গ্রীতিপূর্বক মিলিত হইয়া একত্র অবস্থিতি করে তাহাকে সংস্থষ্ট বলে, এই 
বচনে ইহা দ্শিত হইতেছে পিতৃত্রাতৃপিতৃব্য প্রভৃতি ঘাহাদের পিতৃপিতাম- 
হেপার্জিত দ্রব্যের সহিত জন্মাবধি অবিভক্তত্ব সম্ভব হয় তাহারই বিভক্ত 

হইয়৷ পরে পয়ম্পর প্রণয়পূর্ধ্বক পুর্বক্কৃত বিভাঁগ ধ্বংস পুরঃসর যেধন তোমার 
সেইধন আমার এবং যেধন আমার সেইধন তোমার এইরূপ অভিসন্ধিদ্বার! 

যদি একগৃহে একগৃহি রূপে পুনর্ববার মিলিত হইয়া অবস্থান করে তবে তাহাক়াই 

হস্থ্ ঈদ্দ বাচ্য হয় নচেৎ এরূপ অভিসন্ধি ন! থাকিলে কেবল ড্রব্য সংসর্গমাত্র 
ধরিয়। একত্র ব্যবসারি 'বণিকৃদিগকেও সং্ষ্ট বল! যাইবে না। অতএব মাতার 

| সহিত সংস্ষ্ট ভাব ভ অবিভক্তত্ব অসম্ভবপ্রযুক্ত সংস্ষ্টাদি অবস্থা ধনিয়া ভ্রাতা ও 

| মাতার অধিকার গত পৌর্ববাপর্য বিরোধ কিরূপে ভঞ্জনীয় হইবে ॥ ১২৩ ॥ 
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সম্প্রতি ধীমন্তিঃ সমাঁধীয়তে। তত্র বিষ্ণাদিবচনেভ্াঃ 
পুজ্রাদ্যভাবমাত্রেগ পত্ব্যধিকারঃ স্পফমবগম্যতে যুক্তং চৈতৎ 
যণ্ম.তধনং পুক্রপৌজপ্রপৌন্রাণামেব প্রথমং ভবতি তথাহি 
মনুবিষুঃ | পুন্নান্দোনরকাদযল্মাৎ পিতরং ভ্রা়তে ম্থৃতঃ | 
তন্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়স্তুবা। তথা হারীতঃ। 
পুক্নাম! নিরয়ঃ প্রোক্তশ্ছিঙ্গতত্তশ্চ নৈরয়ঃ| তত্র বৈ ভ্রায়তে 
যন্তাৎ তম্মাৎ পুক্র ইতি স্মৃতঃ ।- তথা শঙ্ছলিখিতো৷ | পিত্- 
ণামনৃণৌ জীবন্ দৃষট। পুত্রমুখং পিতা । স্বর্গী স তেন 
জাতেন তন্মিন্ সং্যস্য তদৃণং ৷ অন্নিহোত্রং ত্রয়োবেদ। যজ্ঞাশ্চ 

্বসিদ্ধান্তমাহ সংগ্রতীতি। ন চ স্বাজ্জিতধনে প্রথমং ভ্রাজধিকারঃ পিতৃ- 
সম্বন্ধিধনে পিতুরধিকারইতি রদ্ধাকরাদ্যভিহিতমেব সমাধানং যুক্তমিতিবাচ্যং 
গ্রমাণাভাবাৎ বিনিগমনাবিয়হেণ বৈপরীত্যন্তাপি সম্ভবাচ্চ | ধীমত্তিরন্মদভিম- 

তার্থবািভিঃ হুলাঘুধাদিভিরিত্যর্থঃ । বিষ্াদীত্যাদিনা যাজ্ঞবন্ক্যপরিগ্রাহঃ | 
ধচনেভ্যঃ অপুত্রধনং গত্ধ্যভিগামীতি পত্রীদৃহিতরশ্চৈবেত্যাদিবচনেভ্যঃ ॥ বচনন্থ- 
পুত্রপদস্ত বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা প্রপৌত্রপর্ধযস্তপরত্বাদাহ আদীতি। পৌত্রপ্রপৌত্রপরি- 

_. এক্ষণে অন্মদভিমতার্থবাদি বিদ্দগণ এই মীমাংসা করেন যে বিষুঃ 
প্রভৃতির বচন হুইতে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের অস্ভাবেই পত্বীর অধিকার ম্পষ্টর্ূপে 
প্রতীত হয়। আর ইহা যুক্তিসিহ্বও বটে, যে মৃতব্যক্তির ধন সর্বাগ্রে 
পুক্রপৌত্রপ্রপৌত্রগাষি হয়। যথা নন ও বিষণ বচন, যেহেতু পুত্র পিতাকে 
পুরাম নরক হুইতে শ্রাণ করে সেই হেতু শবয়ংব্রক্ধ! পুত্র এই সংজ্ঞ! করিয়াছেন। 
তথ হারীভৃব্চন, পুৎ এই নামে একটি নয়ক কথিত আছে, আর ছিন্নত্ত নাষে- 
আর একটি নরক আছে, তাহা! হইতে যেহেতু ত্রাণ করে সেই হেতু পুত্র এই 
নামে বিখ্যাত হয়। তথা শঙ্খ ও লিখিতবচন, পিতা জীবদ্দশায় পুত্রের মুখ 

দর্শন করিয়া পিতৃলোক্ষের খণ হইতে মুস্ত হয়েন। আর সেইপূতে পিতৃখণ 

বি ১০০০ পি রহ 
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শতদক্ষিণাঃ। জোষ্ঠপুত্রপ্রসৃতস্য কলাং নার্হস্তি যোড়শীং। 
তখ। মনুশঙ্খলিখিতবিষ্বশিষ্ঠহারীতাঃ। পুজ্েণ লোকান্ 
জয়তি পৌত্রেণানস্ত্যমশ্ঈতে। অথ পুক্রস্য পৌত্রেণ ব্রশ্নস্যা- 
প্লোতি 'পিষ্উপং। তথা ঘাজ্যব্ধ্যঃ। লোকানস্ত্যং দিবঃ 
প্রাপ্ডিঃ পুভ্রপোত্রপ্রপৌত্রকৈঃ ॥ ১২৪ ॥ 

তদেবং পুক্রার্িভিজশ্মতঃ প্রভৃতি পিতুঃ পরলোকোচিত- 
মহোপকারমিম্পাদনাৎ ম্বৃতস/ তস্য চ পার্বণবিধানা পিগুদা- 

গ্রহার্থং। স্পষ্টমিতি। অপুত্রধনং পত্র্যভিগামীত্যভিধাঁনাৎ এবামভাঁবে পূর্বেষাং 
ধনভাগুত্রোত্তরইত্যভিধানাচ্চেতিভাবঃ| তস্য ন্টায়মূলত্বমাহ যুক্তমিতি। নৈরয়ো 
নরকঃ। নৈরয়ইতি নিরয়গামীত্যর্থ ইতি কেচিৎ তদসৎ ভত্রেত্ানম্বয়াপত্তেঃ কিন্ত 

নরকএবার্থঃ তদ্ধিতন্তাবিবক্ষণাৎ। তত্র তন্মাৎ। প্রস্থতস্তেতি। ভাবে কঃ 

তেন জন্মনইতার্থঃ। ব্যস্ত আদিত্যন্ত। পিষ্টপং লোকং। ॥ ১২৪ ॥ 
শ্রুতং স্তারমূলশ্রতিবোধিতং। অতএব উপকারকত্বেন ধনসমব্ধস্ত মনোরনু- 

মতত্বাদেব । অন্তথ! গ্তাঁয়মূলকত্বাভাবে । নন্থু বাচনিকএবায়মধিকা রক্রমঃ পৌন্র- 
প্রপৌত্রয়োরপি বচনাস্তরাদেবাধিকারোভবিষ্যতীত্যতআহ পৌত্রাধিকার ইতি। 

অর্পণ করিয়৷ তদ্বার! স্বর্গগামী হয়েন। অগ্নিহোত্র, অধীত বোদত্রয় ও প্রচুর 
দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ সকল জ্যেঠপুত্রের জদ্মফলের যোড়শভাগের একভাগও ফল 
জন্মাইতে পারেন না। তথ! মনু, শঙ্খ, লিখিত, বিষু, বশিষ্ঠ, হাবীতবচন, 
পুর দ্বারা শ্বর্গলাভ করেন এবং পৌত্রদ্থারা উহার অনস্ততা লাভ ক্রেন। 
আর পুত্রের পৌত্র. অর্থ প্রপৌন্র দ্বারা! হূর্যালোক প্রাপ্ত হয়েন। তথা 
জবর রুচন, পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌন্রতার] বথাক্রমে স্বর্গ, অনন্তর, ও 
বিশিইর্গের সর প্রাপতি হয় ॥:১২৪। ৈ. 

এভাবিতা পুজানিঘবার জন্ম হইতেই পিতার পরলোক মহোপকার নিশন্ন হও 
রা এবং সৃতপিতার উদ্দেশে পার্বপৃব্ধানে পিওদার্দ  কগায় পুত্রাদি প্রাণ্ত 
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নাৎ পুত্রাদ্যর্থং তদ্ধনং মৃতমেবোপকরোতীতি শ্ঠায়প্রাণ্ডং ।' 
পুভ্রাদীনাং স্থামিত্বং শ্রচ্তং। তখোপকারকত্বেনৈব ধনসন্বম্ধং 
মনুরপ্যাহ। জ্যেষ্ঠেন জাতিমাত্রেণ পুরী ভবতি মানবঃ 1 
পিত্ণামনৃণশ্চৈব স তম্মাল্ব্, মর্থতি। তণ্মাদিতি হেভুপন্যা- 
সা দাঁয়ভাগপ্রকরণে চ পুভ্রাদীনাং নানাঁবিধপিত্রাহ্থ্যপকার- 

কত্বকীর্ভনস্য অনন্যপ্রয়ৌোজনকত্বাৎ উপকারকত্বাদেব ধন- 

সম্বন্ধ মনোরনুমতইতি গম্যতে অতএব পুক্রপদ প্রপৌত্রঃ 

পর্ধ্যস্তপরং তৎপর্যস্তানীমেব পার্ববণবিধিন। পিগুদানৌপকা- 

কথকঞ্চিদিতি। পৌত্রী মাতামহন্তেন দদ্যাৎ পিওং হয়েদ্ধনমিত্যনেন পুত্রিকা পুত্রস্ত 
পৌন্রতয়! ধনাধিকার প্রতিপাঁদনাৎ পৌত্রন্তাপি ধনাধিকারন্তার্থতঃ প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। 

মৃতব্যক্তির ধন মৃতব্যক্তিকেই উপরূত করে, এজন্য পুত্রাদির পিত্রাদিধনে 

স্বামিত্ব লাভ ্তায়প্রাপ্তই হুইয়াছে। তথ! ভগৰান্ মন্থও উপকারকত্ব সন্ব- 

ন্ধষেই ধনাধিকার সববন্ক কহেন। বথা মনুষ্য জ্োষ্ঠপুজ্রের জন্মমাত্রেই পুত্রবান্ 
ও পিতৃলোকের সম্বন্ধে অনৃণী হয় সেই হেতুই জোষ্ঠ, পিতার সমস্ত ধন 
পাঁইবার যোগ্য হয়। এই বচনে সেই হেতু এই পাদদ্বার! হেতুপন্তাস করায় 
ও দায়ভাগপ্রকরণে পুজ্রাদির নানাবিধ উপকারকত্ব কীর্ঘনের অন্য প্রয়োজন 

না থাকায় উর্কারকত্ব নিবন্ধনই ধন সম্বন্ধ মূন্ুর অভিমত ইহা প্রতীত হই 

তেছে। অতএব পুজ এই পদটি প্রপৌপরধ্যন্তে উপলক্ষণ। যেহেতু তৎ- 
পর্ধ্যন্তের পার্বরবিধিক পিওদানদবার/ উপকাঁরকত্বের কোন বিশেষ নাই। |: 
এজন্ত উপকারত্ব ধরিয়াই প্রপৌত্রপর্যযস্তের ধনাধিকারিত্ব সংস্থাপন করিতে 
হইবে। অন্তথা গুত্রপদের প্রকৃত স্থার্থঘার! গ্রপৌত্রপর্যযন্তের কখনই* বোধ 
হইতে পারে না৷ । যদিও কইহৃষ্ট্যা পৌত্রের অধিকারু জ্ঞাপক বচন পাওয়া” 
যায় কিন্তু প্রপৌত্রের অধিকার বোধক পৃথক বচন নাই বিধায় উপকাঁর- 
কত্ব নিবন্ধনই প্রপৌত্রের় অধিকার গ্রতিপাদিত হয় স্থৃতরাং পুত্রপদ প্রগৌত্র 

ক... 
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৯৪৮ দায়ভাঁগঃ | : 

 প্লকত্বস্যাবিশেষাঁৎ অন্যথা পুভজ্রপদস্য ন্বার্থত্যাগানুপপত্তেঃ ' 

পৌজ্রাধিকারজ্ঞাপকং বচনং কথঞ্চিৎ যদি লভ্যেতাপি 
প্রপৌত্রপ্য তু ন পৃথক বচনমন্তি তম্মাহুপকারকত্বাদেব 
প্রপৌজস্যাপ্যধিকারইতি পুত্রপদমুপলক্ষণং অতএব বৌধা- 
য়নঃ । প্রপিতামহঃ পিতামহঃ পিতা স্বয়ং সোদর্ধ্যা ভ্রাতরঃ 
সবর্ণায়াঃ পুভ্রঃ পৌঁত্রঃ প্রপৌন্রঃ এতান্ অবিভক্তদায়াদান্ 
সপিগানাঁচক্ষতে বিতজ্দায়াধান্ সকুল্যানাচক্ষতে সৎসঙ্গ- 

। জেবু তদগীমী হার্ধোতবতি সপিগাভাবে সকুল্যঃ 'তদভাবে 
চাচার্য্যোহন্তেবাঁসী খত্বিগ্াহরেৎ তদভাবে রাজা । অস্যার্থঃ 

এবং “অপুরেপৌত্রে সংসারে দৌহিত্র! ধনমাপু,যুস-রিত্যনেনাপিতখৈব পৌত্রাধিকার- 

ৃ পর্যযস্তের উপলক্ষণ। অত্রএব বৌধায়নবচন, প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, 
| আপনি, সোদয় ভ্রাতা, সবর্ণান্ত্রীজাত পুত্র, পত্র, এবং প্রপৌত্র ইহাদিগকে 
) অবিভক্ত দায়াদ বলেন। আর বিতক্ত দায়াদগণকে* সকুল্য বলেন, অজ 

থাকিলে ধন অঙজেরই প্রাপ্য হয়, সপিওাভাবে সকুল্য তাহার পর আচার্য্য 
অথবা শিশ্, কিংবা পুরোহিত, তদভাবে রাজা অধিকারী হয়েন। ইহার 
ভাৎপর্য্যার্ পিত্রাদির ভোগ্য পিগুত্রয়ে সপিগুমানস্তর পুজাদিয় ভোক্ত স্ব 
থাকে, কারণ পুত্রাদিত্রয় কর্তৃক তৎপিগুত্রয় দানের বিধান থাকায় যে জীবদ্- 

শায় যাহার পিগুদান করে পে মরণানম্তর সপিগ্ীকরণেযর পর ততপিণ্ডের 

ভোক্তা হয় ইহাতে স্থির হইল যে মধ্যস্থিত পুরুষ জীবিত থাকিয়া পূর্বপুরুষ 

তয়ের পিগুদাত! ছিলেন বলিয়া তিনি মৃত হইয়া পূর্ববপুরুষত্রয়ের অবিতক্ষ 
 পিগুঞ্েকা হইবেন এবং আপনার নীচস্থিত তিনপুরুষের অর্থাৎ পুত্র পৌত্র 
“প্রপৌত্রের জীবিতাবস্থার পিগুদানেয় সম্প্রদান স্বরূপ ছিলেন বলিয়া মৃত 
পুজ্রপৌন্রপ্রপৌত্রের সহিত আপনার দৌহিত্রা্ি দের পিশ্ডের অধিতক্তরূপে 
তোক্তা। হইবেন। অতএব ইনি ধাহাদের পিগুঙাত। 'অখব! বাহার! ইঞ্ঠার 
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পিত্রাদিপিগুত্রয়ে সপিগুনেন ভোক্তা পুত্রাদিভিশ্চ ভ্রিভিঃ- 
তৎপিগুস্যৈব দানাঁৎ যশ্চ জীবন্ যৎপিগুদাতা। স মৃতঃ সন্ 
সপিগুনাৎ তৎপিগুভোক্তা এবঞ্চ সতি মধ্যস্থিতঃ পুরুষঃ 
পূর্ব্বষাং জীবন্ পিগুদাতা স মৃতঃ তৎপিগুঞ্ারিট চ পরেষাং 
জীবতাং পিগুসম্প্রদানভূত আসীৎ ম্বতৈশ্চ তৈঃ সহ দৌহিত্রা- 
দিদেয়পিগুভোক্তা অতে। যেষাঁময়ং পিগুদাতা বে বাদ্য পিগু- 
দাতার তে অবিভক্তপিগুরূপং দায়মদন্তীত্যর্বিভক্তদাঁয়দাঃ 
সপিগাঃ পঞ্চমস্য তু পূর্ববস্য মধ্যমঃ পঞ্চমে। ন পিগুদাতা ন চ 
ততপিগুভোক্তা এবমধস্তনোহপি পঞ্চমে। ন মধ্যমস্য পিগুদাত৷ 

নাপি তৎপিগুভোক্তা এতেন বৃদ্ধগ্রপিতামহাঁৎ প্রস্ৃতয়স্ত্রয়ঃ 

পূ্ববপুরুষাঃ প্রতিপ্রণপ্তশ্চ শুভুত্যধস্তনান্্রয়ঃ পুরুষাঃ এক- 
পিগুভোক্ ত্বাভাবাৎ বিভ্তদায়াদাঃসকুল্য। ইত্যাচক্ষতে ॥১২৫। 

লাভইত্যর্থঃ। যতএব প্রপৌত্রস্ত ধনাধিকারঃ 'অতএবেত্যর্থ;:। দৌহিত্রাদীত্যা- 
দিন। জীবৎপুত্রাস্তরাদিপরিগ্রহঃ। প্রতিপ্রণণ্ড, প্রপৌত্রপুত্রাৎ ॥ ১২৫ ॥, 

পিওদাতা তাহার! সকলে অবিভক্ত পিগুরূপ দায় অদন অর্থাৎ ভোজন 

করেন, এই হেতু অবিভক্তদায়াদ পদ বাচ্য সপিও হয়েন। আর পূর্বতন 
পঞ্চমের অর্থাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহের নীচস্থিত মধ্যস্থিত পঞ্চম অর্থাৎ বৃদ্ধপগ্রপৌত্র 

1] পিগুদান করেন না বলিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহের পিওভোক্তাও হয়েন না এবং 

অধস্তন পঞ্চম, মধ্যস্থিত পঞ্চমের পিগুদাতা নহেন বলিয়া তৎশ্ষিগুঁভোক্তা 

হয়েন নাঁ। ইহাতে বৃদ্ধপ্রপিতামহগ্রভৃতি পূর্বপুরুঘত্রয় এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্র 
প্রভৃতি অধস্তন পুরুযত্রয় একপিগভোক্ত-ত্ব বিরহপ্রঘুক্ত বিভক্ত দায়াদপদ- 

বাচ্য সকুল্যনামে কঘিত হয় ॥ ১২৫ ॥ ্ + 
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২৫৩ দায়ভাগঃ। 

ইদঞ্। সপিগুত্বং সকুল্যত্ব্চ দায়গ্রহণার্ধমুক্তং। অতএব 
মন্ুনাপি। ন দ্রাতরো ন পিতরঃ পুভ্রা রিকৃথহরাঃ পিতুরি- 
ত্যভিধায় কুতইত্যপেক্ষায়াং ত্রয়াগামুদকং কার্ধ্যং ত্রিষু পিগুঃ 
প্রবর্ততে। অশোৌচাদ্যর্ঘস্ত পিগুলেপভূজামপি তব্দত্তপিগু- 
লেপভোক্তত্বেন সপিগুত্বং মার্কগেডেয়পুরাণে নির্দিষ্টং যথা। 
পিগুলেপভুজশ্চান্যে পিতাঁমহুপিতামহাঁৎ। প্রভৃত্যুক্তান্ত্রয়- 
স্তেষাঁং যজমানশ্চ অণ্তমঃ। ইত্যেবং মুনিভিঃ প্রোক্তঃ সম্বন্ধ 

সাপ্তপৌরুষঃ। অশোচকর ইত্যর্থ, অতএব মনুনাপুযুক্তমশোচ- 
প্রকরণে। সপিগুতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ততে | জমা- 

সাগুপৌরুষসাপিগুবিধিবোধিতবিরোধমাশক্ক্যাহ ইদমিতি। ইদং পুরুষত্রয়- 

মাত্রবিশ্রাস্তং। বৈধব্যাৎ গ্রভৃতীতি। অনেন জন্মগ্রভৃতাপকারকেভ্যঃ | পুত্রা- 
দিভ্যোজঘন্তত্বমুপপাঁদদিতং এবং পার্বণপিগুদানাভাবাদপি জঘন্তত্বং বোঁধ্যং। 

ন চ পুত্রাদিভ্যঃ পুর্ধ্বং পরিণয়নাৎ গ্রভৃত্যাশ্রমধর্্মাচরণেন উপকারকত্বাৎ ভন্তা 
অপ্ৃযুৎকর্ষসভ্ভবইতিবাচ্যং "অলাভে চৈব কন্তায়াঃ নাতকব্রতমাচরেদি”ত্যাদিনা 
আশ্রমধর্মীচরণে তন্তা অনিয়তত্বাৎ জন্মগ্রতৃতিমহোপকারকপুত্রাদিতে৷ জঘনাতয়া 

দর্্বলত্বাচ্চ। ম্বভর্রেইতি। উপলক্ষণমেতৎ। শ্বশুরার্য্যস্বশুরাভ্যামপি বোধ্যং। 
তর্পণং প্রত্যহ কার্ধযং ভর্ত.ঃ কুশতিলোদকৈঃ। তৎপিতুন্তৎপিতুশ্চাপি নাম- 
গোতাদিপূর্বকং। ইতি কাশীখগুবচনাৎ অত্র প্রশ্যহঙ্ষিতি বিধানাৎ এাঁং 

আর উক্ত ব্রেপুরুধিক সপিগুত্ব ও সকুলাত্ব ধনাধিকারের নিমিত্ত কথিত 

4. হইয়াছে । অতএব মন্ুও বলিয়াছেন, না ভ্রাতূগণ, ন! পিত! মাতা! কিন্তু পুত্রগণই 
7 পিতার ধনাধিকারী হয়। এই কথ! বলিয়া তাহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। 

যথ। তিনপুরুষের উদকদীন করিবে ও তিনপুরুষের উদ্দেশে পিওদানে অবৃত্ত 
হইবে। পরম্ধ অশৌচাদির নিমিত্ত সাঁপিগ্যগণনা পিগুলেপভোতৃত্ব নিবন্ধন 
পিওলেপভোজি বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিত্রয়কেও ধনিয়া! সপ্তপুরুষপর্য্যস্ত ধরিতে হইবে, 

জমিটি র্ররিররিরিভরি ররর টরানেরাারারারী 
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নোদকভাবস্ত জন্মনান্দোরবেদনে | অন্যথ! ত্রয়াঁধীমিত্যনেন 
বিরোধঃ স্যাৎ। প্রপৌন্রপর্যযস্তাভাবে তু বৈধব্যাৎ প্রত্থৃতি- 
ব্রতাঁদিন| ভর্ভঃ পরলোকহিতভাচরপেন পুভ্রাদিভ্যোজন্বন্যেতি 
তেষামভাবে ধ্নহা পত্ঠী। তদাঁহ ব্যাসঃ। -স্ৃতে ভর্তরি 
সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্্যব্রতে স্থিতা। সাতা প্রতিদিনং দদ্যাৎ 
স্বতর্জে সতিলাঞ্জলীন্। কুর্ধ্যাচ্চানুদিনং ভক্ত্যা দেবতানাঞ্চ 
পূজনং। বিষ্পোরারাধনঞ্েব কৃর্ধযামিত্যমুপোধিত ৷ দানানি 
বিপ্রমুখ্যেভ্যো দদ্যাৎ পুণ্যবিবৃদ্ধয়ে। উপবাঁসাঁং্চ বিবি- 
ধান্ কৃর্ধ্যাৎ শাস্ত্রোদিতাঁন্ শুভে। লোকান্তরস্থং ভর্তারমা- 

তর্পণং নিত্যং অন্েষাংকাম্যমিতি বোধ্যং। বিষ্ণোরিতি। আরাধনং পতিবুদ্ধা 

বিষ্ঞোশ্চ পুজনং কার্ধ্যং পতিবুদ্ধ্যা ন চান্রাথু ইতি কাশীখণ্ডবচনাৎ। উপবাসাং- 
শ্েতি। শান্ত্রোদিতান্ নিত্যান্ কাম্যান্ বা অহোরাত্রাভোজনরূপান্ ভোজন- 

চতুষটয়নিবৃত্তিরূপান্ বা! উপবাসাংশ্ত্যর্থ । কাম্যোপবাঁসাশ্চ মহাঁভারতোক্তাঁঃ। 
যথা ত্রিরাত্রং পঞ্চরত্রং বা পক্ষব্রতমথাপি বা। মাসোপবাসান্ কুর্যাদধ! চান্রায়ণ- 
মথাপি বা। ইতি ত্রিরাোঁপবাসোন বৈশ্তশৃড্রয়োঃ "ত্রিরাত্ং পঞ্চরাত্রং ব! 
তেষাং পুষ্টির বিস্ততে। বৈস্তাঃ শৃড্রাশ্চ যে মোহাছুপবাসং প্রকুর্বতে” ইতি 
ভারতবচনাৎ। পুষ্টিব্রতফলমিতি। কশ্চিত্ত, “উপাবৃতন্ত পাঁপেভ্ে যন্ত বাসে! 

ইহা মার্কগেয়পুরাণে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, পিতামহের পিতামহ অর্থাৎ 
বুদ্প্রপিতামহ প্রভৃতি আর তিনপুরুষ ইহারা পিগ্ডের লেপভোব্ন করেন, 
তাহাদের সপ্তম পিগদাতা হয়েন, এইরূপে মুনিগণ কর্তৃক অশৌচাদির নিমিত্ত 
সাগপৌরুষ সাপিও্য সত্বন্ধ উক্ত হুইয়াছে। অতএব মনও অশৌচ প্রক্রণে 
লিখিয়াছেন, যথা সপিগুতা৷ সপ্তমপুরুষে নিবৃত্ত হয় ও সমানোদকতা! জন্ম.ওনামের 

অন্মরণ হইলে নিবৃত্ত হয়। ্* 

এই দাণ্ডণৌরুষ সাপিগ্যু_ অশৌচাদির জন্য ধিতে হইবে, ধনাধিকার 
বিষয়ে নহে। অন্তথা তিনপুরুষের উদকদান করিবে ইত্যাদি বৈপুরুধিক 
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আনঞ্চ বরাননে। তারয়ত্যুভয়ং নারী নিত্যং ধর্মমপরায়ণা । 
তদেবমাদিভিবর্চনৈঃ পত্ব্যা অপি নরকনিস্তারকতত্বশ্র্তেঃ ধন- 
হীনতয়া বা অকার্ধ্যং কুর্ব্বতী পুণ্যাঁপুণ্যফলমমত্বেন ভর্ভার- 
মপি পাতয়তীতি তদর্থং তদ্ধনং.. পূর্বস্থায্যর্থমেব ভবতীতি 
যুক্তং পত্যাঃ স্বাম্যং ॥ ১২৬ ॥ 

গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন শনীরবিশোষণমিতি। পারিভাধিকোপবাস- 

পরমেব অজ্রোপবাসপদমিত্যাহ তন্ন তন্ত সমুদিতন্তৈকবিধত্বেন বিবিধানিত্যনপ- 

পত্তেঃ। ন চ উপবাসসামান্যপরত্বে চাশক্যানুষ্ঠানদোষঃ সর্ধন্মিরেবাকি-কাম্যোপ- 

বাঁসসস্ভবাদ্দিতিবাচ্যং এতস্য সম্ভবপরত্বাৎ দানবৎ। লোকাত্তরস্থং ছুঃখদাপ- 

কষ্টস্থানস্থং তারয়তি ছুখদোৎকষ্টস্থানং প্রাপয়তি। নরকনিস্তারকত্বক্রতেরিতি। 
যুক্তং পত্ত্যাঃ স্বাম্যমিতি বক্ষামাণে হেতুঃ। পুণ্যাপুণ্যইতি। শরীরার্ঘং ন্ৃত। 

জায়! পুণ্যাপুণ্যফলে সমেতি বচনািভ্যাদিঃ। পাঁতিয়তীতি। ইতি অতোই- 
পীত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥ 

সাপিও্য প্রতিপাঁদক বচনের সঙ্গে বিগেধ হয়। প্রপৌত্র পর্যান্তের অভাবে 
বৈধব্যাবধি ব্রতাঁদিঘ্বারা ভর্তার পরলোঁকে হিতাচরণ করাতে জন্মাবধি উপকার- 
কারি পুত্রাদি হইতে প়্ী নিক্গ্টী বলিয়৷ পুর পৌত্র প্রপৌত্রের অভাবে 
পতি ধনে অধিকারিণী হয়। যথ! ব্যাসবচন, ভর্তার মৃত্যু হইলে সাধবী স্ত্রী 
্রহ্মচর্যযব্রতে থাকিয়া প্রতিদিন নানানস্তর ত আপন ভর্তা, শ্বশুর ও আধ্যবগুরেয় 
তিলতর্পণ করিবে এবং প্রতিদিন ভক্তিপূর্র্ক দেবতাপুজন ও পতিবোধে বিস্কুর 

আঁবাধন| করিবে। আর পুণ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত গুণবদ্ঙ্ষণকে দান কৃরিবে। 
এবং শান্ত্রোজ নানাব্ধি & উপবাস, করিবে । “হে শুভে ! হে বরাননে ! পরলোঁক- 

স্থিত ভর্তাকে এবং আপনাকে সতত ধর্শাপরায়ণা নারী উদ্ধার করে। ইত্যাদি 
বচনদ্বারীপত্রীও নরকনিস্তারিণী হয়। আর ধন না পাইলে যদি কুকর্ম করে 
তবে পুণ্যাপুণ্য ফলের *সমন্বপ্রযুক্ত ভর্তাকেও নরকে পাতিত করে। এজন্য 
পত্ীপ্রাপ্ত পতিধন গতিরই উপকারার্৫থ হয় বিধায় পত্বীর পতিধনে স্থামিত্ব 
লাভ যুক্তিসিদ্ধ ॥ ১২৬ ॥ 
ই 
॥ এ 
মে ঁ 

৬ দী রশ আর সা কুটি সি 
গা করা রর পপ কাজ 
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অতঃ শঙ্াদিবচনেষু ব্যবহিতযোজনা কার্ধ্যা অপুত্রস্- 

স্বর্যাতস্য ধনং জ্যেষ্ঠা পত্রী হরেৎ তদভাঁবে পিতরে। হরেতাং 
ভদভাবে ভ্রাতৃগামীতি । তদভাব ইতি মধ্যপঠিতং পুর্বের্ধণ 
ভ্রাভৃগামীত্যনেন পরেণ চ পিতরে হরেতামিত্যনৈন সম্ধ্যতে 
অবিরোধাৎ ন্যায়স্যোক্তত্বাচ্চ ন ত্বশ্রচ্ত1 বিভক্তসংস্ষ্টগোচর- 
ত্বকল্পনা অতোহবিশেষেণৈব বিভক্তত্বাদ্যনপেক্ষয়ৈব অপুত্রস্য 
ভর্ভঃ কৃৎসধনে পত্্যধিকারোজিতেক্দ্িয়োক্ত আদরনীয়ঃ॥১২৭॥ 

অতইতি। পত্বধিকারস্থ স্যাঁয়সিদ্বত্বং যতোহতইত্যর্থঃ। শঙ্খীদিবচনেত্িতি। 

অপুত্রস্ত স্বর্যাতন্ত ভ্রাতৃগামি ধনং তদভাবে পিতরৌ হরেতাং পত্রী বা স্ো্ঠা 

ইত্যাদি প্রাগুক্তেঘিত্যর্থঃ। ব্যবহিতযোজনামেবাহ অপুত্রন্তেতি। অবিরোধা- 
দিতি। বিষুযাজ্ঞবন্ধ্য শঙ্খবচনানাং ” পরস্পরবিরোধপরীহারায়েত্যর্থঃ। অয়ঞ্চ 
ব্যবহিতযোজনায়াং মধ্যপঠিতস্ত উভয়নত্রান্বয়ে বা উভগ়ত্রৈধ বা হেতুঃ | নম্থ 
বিষ্টাদিবচনেংপি ব্যবহিতযোজনয়া বিরোধপরীহারসম্ভবে ব্যবহিতযোজনায়াং 

বিনিগমকাভাব ইত্যত্আহ ন্যায়স্তেতি। বৈধব্যাৎ গ্রতৃতীত্যাহ্যকতত্তাযন্তেত্যর্থঃ। 
তথাঁচ ন্তায়এব বিনিগমকইতিভাবঃ। নিরাকৃতমপি কেষাঞ্চিন্মতং হেত্বস্তরেণাপি 
পুননিরাকরোতি ন ত্বিতি। তথাচাশ্রুতকল্পনাগৌরবপরাহতমপি তদদিতিভাঁবঃ। 
অবিশেষেণৈব বচনে বিভক্তত্বাদিবিশেষান্পাঁদানেনৈব । বিভতক্ত্বান্ধনপেক্ষ। 
ইত্যব্রেয়ং হেতুঃ ॥ ১২৭ । 

অতএব শঙ্খাদ্দিবচনে িতযোদন অর্থাৎ উল্টিয়া পাল্টিয়া অন্বয় 

কর! কর্তব্য। যথা অপুত মৃতব্যক্তির ধন জঞষ্ঠা পন্থী লইবে, তদভাবে পিতা! 
মাত পাইবেন, তদ্রভাবে ভ্রাতা পাইবেন, এইরূপ ব্যবহিত অস্বক্বে উদভাবে 

এই মধ্যস্থিত পদটি পূর্বস্থিত ত্রাতৃগামি এই পদের সঙ্গে আর পরস্থিত পিতনোৌ 
হয়েতাং ইহার সঙ্গেও অন্বয় পাইবে, তাহাঁ হইলে কোন বিরোধ থাকে না। 
আর বিশিষ্ট উপকারকারিত্ব স্তায়ও পুর্বে উক্ত হইয়াছে, নচেৎ নূতনরূপ 

রর টোনার ররর নিউ িরিতা. 
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_ পত্বীত্বঞ্চ প্রথমং উত্তমবর্ণায়াঃ। জ্যেষ্ঠা পত্বীত্যভিধা- 
নাঁৎ বর্ণক্রমেণ জ্যেষ্ঠত্বাৎ তদাহ মনুঃ। যদি স্বাশ্চ পরা- 
শ্চৈব বিদ্দেরন্ যোধিতে৷ দ্বিজাঃ। তাসাং বর্ণক্রমেণৈব 
জ্যৈষঠ্যং পুঁজ] চ বেশ চ। অতঃ পরিণয়নকনিষ্ঠাপি সব 
জ্যেক্ঠৈব তস্য! এব যজ্জাদিযু ব্যাঁপারাধিকারাৎ পত্রীত্বং। 
তথাচ মনুঃ। ভর্ত,ঃ শরীরশুশ্রাষাং ধর্মমকার্ধ্যঞ্চ নেত্যিকং। 
স্বা স্বৈব কুর্ধ্যাৎ সর্ব্বেষাঁং নান্তজাতিঃ কথঞ্চন। যস্ত তৎ 

বক্ষ্যমাণন্ণরদবচনবিরোধপরীহারায় সবর্ণায়ান্তদভাবে চাঁনস্তরবর্ণায়াশ্চ পত্বীত্বং 

ন ত্বন্তাসাং ভার্ধ্যাণামিতি ব্যবস্থাপয়তি পত্রীত্ঞ্চেতি। প্রথমমিত্যনেন তদসস্ভবে- 

হনস্তরবর্ণাযাঅপি তথাত্বং সচিতং | তত্র প্রমাণমাহ জ্যেষ্ঠেতি। অভিধানাৎ। 

জ্যেষ্ঠা বা পত্থীত্যাদিনা শঙ্খাদিভিরিতি শেষঃ। নঙ্গ শঙ্খাদিবচনে জোঠায়াঃ 
পত্রীত্বমবগম্যতে ন তু সবর্ণায়াইত্যত্রাহ বর্ণক্রমেণেতি। ম্বাঃ সজাতীয়াঃ। পরাঃ 
ভিন্জাতীয়াঃ। এতাশ্চাছুলোমজাতীয়াঃ প্রতিলোমপরিণয়ননিষেধাৎ তথ! 

চৈতঘচনপ্রাপ্তবর্ণজ্যে্টত্বস্ত সবর্ণায়ামেব পর্য্যবসানে সবর্ণায়।ঃ পত্বীত্বং লিদ্বমিতি- 

অশ্রুতপূর্বব অবিভক্ত ও সংস্থ বিষয়ত্ব কল্পন! করনা অন্ুচিত। অতএব বচনে 
বিভত্রত্বাদিক্র বিশেষ কথন না থাকায় বিভত্তত্বাদি অপেক্ষা না| করিয়া সর্ব- 

প্রকার অপুত্রমৃতভর্ভীর সমগ্রধননে পরীর অধিকার জিতেন্দ্রিয় নামে রস্থকার 
কহিয়াছেন তাহাই আদরণীয় ॥ ১২৭ 

জ্যেষ্ঠা পত্ধী এই বচনে বর্ণক্রমে ভোতঠত্বঃকৃথনহেতু উত্তমবরাস্ত্ীরই প্রথম 
পতীত্ব  হইবে। যথা মন্থবচন, যদি দ্বিজন্ রীদাতীয। ও ও বিষাতীন্! ভার্য্যা 

পরিগ্রহ করেন তবে তাহাদের বর্ণান্সারেই জ্যোষ্টত্ব সম্মান ও গৃহাদি প্রাপ্তি 
হইবে," বিবাহানুসায়ে কিংবা বয়ঃক্রমান্ুসারে জোষ্ঠত্ব ধর্তব্য হইবে না। 
'অতএম় বিবাহানুসারে “কনিষ্ঠা হইলেও সব্ণা পত্বীই ত্যেষ্ঠা বলিয়া গণনীয়া 

হইবে। যেহেতু সেই সজাতীয়ারই হজ্জাদিতে ভাধিকার প্রযুক্ত গত্বীত্ব হইবে। 
ঘথা মন্। সকলের লঙ্গাতীয়া 'পত্থীই ভর্তার শরীরগুশ্রাযা ও নিত্য ধর্গা কর্ম 
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কারয়েম্মোহাৎ স্বজাত্য। স্থিতয়ান্য়া। যথা ব্রাঙ্ষণচগালঃ 

পূর্ববদৃষটস্তথৈব সঃ। সবর্ণায়াঃ পুনরভাঁবে অনস্তরবর্ণা পত্বী | 
যথা বিষুঃঃ। সবর্ণায়। অভাবে ত্বনস্তরয়ৈবাঁপদি ন্ ত্বেব দ্বিজঃ 
শুদ্রেয়া | ধর্ম্মকার্য্যং কৃুর্যাদিত্যনুবর্ততে । তেন ব্রাক্গণস্থ 
ত্রাঙ্মণী পত্রী তদভাবে ক্ষত্রিয়াপ্যাপদি ন তু পরিণীতে অপি 
বৈশ্যাশুন্ছে ক্ষত্রিয়ন্ত ক্ষত্রিয়া পত্রী তদভাঁবে বেশ্যাপি অন- 

ভাবঃ। যত্তোবর্ণক্রমেণ জোঠ্ঠত্বং অত ইত্যর্থঃ। পরিণয়নকনিষ্ঠাগীতি। ক্ষত্রিয়ায়াং 
সত্যাং প্রথমপরিণীতা ব্রা্দণীমরণে পশ্চাৎ পরিণীত ব্রাঙ্গণী পরিণয়নকনিষ্ঠা 

বোধ্যা অন্তথ| বুতক্রমবিবাহাপত্তেরিতি বোধ্যং। ননু জ্যেষঠায়াঃ পড়ীত্বেংপি 

অগ্ঠাসাং পত্বীত্বে বাধকাভাবঃ তথাচ পত্রীত্বং সর্বাসামেব জ্যোষ্ঠপত্ব্যাঃ পুনধ 
নাধিকারইত্যেব কিং ন স্তাদত্রাহ তন্তাঁএত্েতি। যজ্ঞাদীতি। তথাচ “পত্যুর্নো- 
যজ্ঞসংযোগ”ইতি ব্যাকরণন্থৃত্যা যক্ঞসম্বস্ধএব পত্বীপদস্ত সাধিতত্বাৎ সবর্ণায়াএব 
যক্ঞাধিকারাৎ পত্বীত্বং নান্তাসামিতি ভাবঃ| সবর্ণায়াএব যজ্ঞাধিকার ইত্যত্র 
্রমাঁণমাহ তথাচেতি” , স্বজাত্যা স্থিতয়েতি। এতেন স্বজাত্যা অভাবেহন্তাসা- 

সাধন করিবে, বি্জাতীয়া কখনই তাহা করিতে পারিবে না। যে, সজাতীয়৷ 
ভার্ধ্যা থাকিতে মোঁহবশতঃ বিজাতীয়াঘারা উক্ত কাধ্য করায়, সে যেমন 

পুর্বে ব্রাঙ্মণ চাগ্ডাল দেখা গিয়াছে সেইরূপই গণ্য হইবে। আর সবর্ণার, 
অভাবে অনস্তরবর্ণাও পত্ী হয় যখ। বিষণ, সবর্ণার অভাবে আপবৰ্র্দে ঘিজেরা 
অন্তরবর্ণ। ভারাঘারা ধরণকারধ্য করিবেন। কিন্তু শৃদ্রা্থারা কদাপি ধর্প- 

সাধন করিতে পারেন না। এই বচঈপ্রমাণে ব্রাহ্মণের পরী ব্রাঙ্গণীই হইবে, 
তাহার অতাবে আপৎকযে ক্ষতিয়াও পত্থী হইতে পারে, কিন্তু বৈশা ওদ্শুরা 
বিবাহিতা হইলেও ব্রাঙ্গণের পুরস্কৃত পত্ী হইবে না। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াই 
গন্ধী, তদভাবে বৈশ্াও আঁপংকল্পে অনন্তরবর্ণা বলিয়া পদ্থী হইবে। কিছ্ধ 
শূদ্র। নহে এবং বৈশ্তের বৈশ্বকন্তাই কেবল পুরস্কত। পদ্ধী হইবে। কারণ 
শৃদ্রাা হারা ছিজত্রয় ধর্শ কর্ণ করিতে পারেন না এই বচনে পামান্ততঃ 
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২৫৬ দায়ভাগঃ । 

্তরবর্ত্বা ন শূদ্রা বৈশ্যস্ত বৈশ্যেবৈক1 | ন ত্বেব দ্বিজঃ শুদ্রে- 

য়েতি দ্বিজমাজ্জন্যৈব শুদ্রানিষেধাৎ অনেনৈব পত্ভীভাবক্রমেণ 
ধনাধিকারেতা৷ বোদ্ধব্যা ॥ ১২৮ ॥ 

মপি পত্বীত্বং প্রতিপাঁদিতং। নম্থু সবর্ণায়া অভাবে ইতরাসাং সর্বাসামেব 
পত্বীত্বং শ্যাৎ ততকথং সবর্ণানস্তরবর্ণয়োরেব পত্বীত্বমভিহিতং তত্রাহ সবর্ণায়াঃ 
পুনরিতি। গাঁমাণযাহ যথেতি। অনস্তবয়ৈবেত্যেবকারেণ ব্যবহিতবর্ণাব্যবচ্ছেদঃ। 
বৈশ্ম্ত অনস্তরবর্ণত্বেন শৃদ্রয়৷ ধর্ম্মকাধ্যপ্রসক্তৌ নিষেধতি ন ত্বেবেতি। এতে- 

নেদমপি সিদ্ধং যদ্বরাহ্গনীক্ত্িয়য়োদ্ মোরপ্াভাবে অত্যন্তাপদি বৈশ্থাপি ত্রাহ্মণন্ত 
ধর্মচারিণী ছিজত্বপুরস্কারেণশৈব শৃড্রামাত্রনিষেধাংৎ। অন্যথা! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োঃ 

শৃদ্রাগ্রসক্্যভাবেন দ্বিজইতি বিহায় বৈশ্তইত্যেব ব্রয়াৎ অতএবানপদং বক্ষ্যতি 
দিজমাত্রত্তৈব শুদ্রানিষেধাদিতি। চুড়ামণিত্ত পত্ীত্বঞ্চেত্যাদি গ্র্থমন্তথা ব্যাচ্চ 
যথা পত্থীত্বঞ্চেতি। যাজ্ঞবন্কযবিষ্খদিবচনৈরপুত্রধনং পত্ভিগামীত্যুক্তং শঙ্খেন 
তন্তাএব জোষ্টত্বমুক্তং জ্যেষ্ঠত্বর্* যদি স্বাশ্চেতি বক্ষ্যমাণীদুত্তমবর্ণায়! এব তত্র চ 
ভর্ত,ঃশরীরশুশ্রধামিত্যাদিমহুবচনাৎ পতিগুএরযাদীনামেব 'প্রয়োজকত্বং বিষ্ুুন 

চানস্তরবর্ণায়। অপুযুক্তং অতঃ সকলবচনৈকবাক্যতয়! জ্যেষঠায়া ধনহারিত্বাবগতেঃ 
ধনহারিপ্যার্চ যাঁজ্ঞবন্ক্যাদিভিঃ পত্বীপদপ্রয়োগাৎ বক্ষামাণবচজ্গ চ অতথাভৃতাক! 
বর্তনমাত্রং দত্ব! ভ্রাত্রাদীনাং ধনাধিকারিত্বাবগমাৎ সবর্ণানস্তরবর্ণয়োরেব 
পত্ধীত্বমিতি ॥ ১২৮ ॥ ৃ 

ঘিজমাত্রেরই শূদ্রার নিষেধ আছে। আর উক্ত পত্বীত্বান্থলারেই ধনাধিকাক্সিত| 
বুঝিতে হইবে, ইহা'র নিষর্ষ এই যে ব্রা্মণৈর ব্রার্ষণী পতীই অপুব্রধনাধিকারিণী 
হইরে,_ ব্রা্ণীর অভাবে আপৎকল্সে ক্ত্রিয়াপত্বী পাইবে, ক্ষত্রিয়াপন্থী না 
থাকিলে অত্যস্তাপৎকল্ে বৈশ্ঠা পরীও ব্রাহ্ষণপতিক ধন পাইতে পারে ইহ! 

টীকাকারের মত। আর ক্ষত্রিয়ের ধন প্রথম ক্ষত্রিয়া পরী পাঁইবে তদভাবে বৈশ্। 
পত্ধী অধিকারিণী। বৈশ্তের ধন কেবল বৈশ্ঠাপত্বীই পাইবে, শুত্রা পদ্দী 
ক্ানস্তয়বর্ণ হইলেও বৈহ্যপতির ধন পাইবে মা। কারণ ব্রাক্মপার্দি দিজত্রয়েরই 

৮ : 
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অতঃ পরিণীতান্ত্রীণামপ্যপত্রীত্বাৎ তদভিপ্রায়কমেব 
নারদবচনং। যথা । ভ্রাতৃণামপ্রজাঃ প্রেয়াৎ কশ্চিৎ বৈ প্রত্র- 
জেদ্যদি। বিভজেরন্ ধনং তস্য শেষান্তে স্ত্রীধনং বিনা। 
ভরণধ্শাস্ত কুব্বীরন্ ্ত্রীণামাজীবিতক্ষয়াৎ। রক্ষন্তি শয্যাং 

ভর্ভশ্চেদাচ্ছিনদ্যুরিতরাহ্থ চ। তখা তস্যৈব। অন্যত্র ত্রান্- 
ণাঁ কিন্ত রাঁজা ধর্মপরায়ণঃ । তৎস্ত্রীণাঁং জীবনং দদ্যাদেষ 
দায়বিধিঃ স্মৃতঃ। ততদীয়ন্ত্রীণাঁমপতীনাঁং বর্তনধনদাঁনং 
পত্রীনাঁং: পুনঃ কৃৎন্নধনেহধিকারিতেত্যবিরোধঃ। অতএব 

অপ্রজ! ইতি। পুত্রাদিমাতৃপর্যযস্তাভাববানিত্যর্থঃ। শেষ! ইতবে ভ্রাতরঃ | 
তেষামেব প্রকৃতত্বাৎ অত্র ততত্ত্রীণাং ভবণনাত্রবিধানাৎ তৎসত্বেংপি ভ্রাত্ ণামধি- 

শৃড্রা পড্ধীর ধনাধিকার নাই ইহ! উক্তবচন্ে ধর্রকর্মনাধনাভাঁব নিবন্ধন পত্রীত্ব 
নিষেধ করাতেই প্রতিপাঁদিত হইয়াছে ॥ ১২৮ ॥ 

অতএব উক্তবচনে শূত্রা বিবাহিত। হইলেও তাহার অপত্রীত্ব কথন হেতু 
তদ্বিষয়েই এই নারদবন খাঁটিবে, যথ! যদি ভ্রাতগণের মধ্যে কোন ভ্রাত। 
পুত্রা্দি মাতৃ পর্য্যন্ত বিহীন হুইয়৷ লোকান্তরিত হয় কিংবা সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ 

করে তাহা হইলে তাহার ধন অবশিষ্ট ভ্রাতার! ভাগ করিয়! লইবে, তীয় 

শুদ্রান্ত্রীর স্ত্রীধন স্ত্রীরই থাকিবে। আরর প্রত্্রী যদি স্বধর্ম্মে থাকে তবে উহার 
মৃত্যুপর্যযস্ত ভরণ পোষণ করিবে এবং যদি ব্যভিচারিণী হয় তবে তাহাকে 

কিছুমাত্র দিবে না বরং উহার ভ্্রীধন কাঁড়িয়া লইবে। আরও একটি নারদ- 
বচন যথা, ধর্্মপরায়ণ রাজা ব্রাঙ্গণব্যতিরেকে অন্তের ধনাপ্লিকারী হইবেন। 
আর তাহার শ্ত্রীদিগের গ্রাসাচ্ছাঁদন প্রদান করিবেন এই বচনে উক্ত অপতী 
স্্রীর কেবল গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান ও রাজপর্য্যস্তের অধিকার উক্ত হইয়াছে। 

কিন্তু পত্বীর পতির সমগ্রধনে অধিকার হয় ইহার সঙ্গে কোন বিরোধ নাই। 
অতএব বৃহস্পতি, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র জাতীয় যাহার! পুত্রাদি ও পত্বী এবং 

ভ্রাতৃবিহীন হইয়া লোঁকাস্তর গত হুয় তাহাদের ধন রাজ! গ্রহণ করিবেন, 

হ রে 
[| ৩৩ 1 



যেহেতু তিনিই সকলের গ্রভৃ। এই বচনে পত্থীর অভাবেই রাজার অধিকার 
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রহম্পতিঃ। যেহপুজ্রাঃ ক্ষত্রবিট শুদ্রাঃ পত্বীভ্রাতৃবিবর্জিিতাঃ | 
তেষাঁং ধনং হরেদ্রাজা সর্বস্যাধিপতিহি সঃ। পত্্যভাবে 
রাঁজ্ঞো ধনসন্বন্ধং দর্শয়তি। নাঁরদস্ত। ততৎক্ত্রীণাঁং জীবনং 

দগ্যাঁদিতি বর্তনধনং দত্বা রাঁজ্ঞা সর্ববধনং গ্রহীতব্যমিতি যো 

বিরোধঃ স পত্রীস্ত্রিয়োর্ডেদেন সমাধেয়ঃ অতএব পত্ব্যধিকাঁর- 
বচনেষু পত্বীপদানুস্মতিঃ বর্তনবচনেষু চ স্ত্রীনার্ধ্যাদিশব্দ 

প্রয়োগঃ ॥ ১২৯ ॥ 
যদপি দেবলবচনং। ততোদায়মপুত্রস্য বিভজেরন্ ঘহো- 

দরাঃ। তুল্যা ছুহিতরো। বাপি ধ্রিয়মাঁণঃ পিতাপি বা। 

সবর্ণা ভ্রাতরো মাতা ভার্ধ্যা চেতি যথাক্রমং। এধাঁমভাবে 

কারঃ প্রতীয়তে। তন্তৈব নাবদত্তৈব বচনাত্তরমিতিশেষঃ | অপতীনামিতি। 

ব্যবহিতবর্ণানাঁং শুদ্রাণামিত্যর্থঃ। অতএব স্ত্রীণাং পত্বীত্বাপত্রীত্বাভ্যাং দ্বৈবিধ্যাদেব। 

পত্ীন্তিয়োর্ডেদেন পত্ত্যপত্ট্োর্ভেদেন। উক্তার্থে হ্থৃতিস্বরসমাহ অতএবেতি ॥ ১২৯ ॥ 
ব্রিক্নমাণো ধনাধিকারযোগ্যঃ তেন পতিতাদিব্যাবৃর্তিঃ। বিশেষণাঙ্ঈপপত্তে- 

দূশিয়াছেন। কিস্তু নারদমুনি, তাহাব স্ত্রীদিগের গ্রাসাচ্ছাদন দিবেন এই 
বচনে জীবনোচিত ধন দিয়! রাজা! সর্বস্ব লইবেন এই বলাতে যে বিরোধ 

টক তাহা পত্বী ও অপত্বী স্ত্রীর প্রভেদ ধরিয়৷ সমাধান করিতে হইবে। 

অতএব পত্ীর অধিকার প্রতিপাদক ৰচন সকলে পত্রীপদের প্রয়োগ আছে 

আর, অনলাচ্ছাদন দিবার বচন সকলে স্ত্রী, ও নারী প্রভৃতি শবের প্রয়োগ 

ৃষ্ট হয় ১২৯ ॥ 
আর একটি যে ৫দেবল বচন আছে যথা অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন সহোদরেরা 

ভাঁগ করিয়া লইবে অথব1 সবর্ণা কন্তারা লইবে অথবা পাতিত্যাঁদি রহিত 
পিতা পাইবেন অথবা সবর্ণ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বা মাতা অথবা পত্বী পাইবে, 

 এনৌিিটিউিিনিরারিটিরিনিরিনি রনির টিটি. 
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গৃহ্রীয়ঃ কুল্যানাং সহবাসিনঃ | তুল্যাঃ সবর্ণা ছুহিতরঃ। 
সবর্ণা ভ্রাতরঃ সাপত্বা অভিমতাঃ। সোদরভ্রাত্ণাং স্বপদো- 
পাত্ত্বাৎ বিশেষণানুপপত্েঃ। তনত্রাপি সহোঁদরাদিভা্ধ্যান্তস্য 
লিখনক্রমো নাধিকারক্রমার্থঃ বিষ্ণাদিবিরোধাৎ কিন্তু বিষা- 
ঢ্যুক্তক্রমেণ গৃহ্বীয়ুরিত্যেতদর্থ) লিখনক্রমেহনাস্থা ব্যঞ্জনার্থ- 

মেব ছুহিতরোবাপি পিতাপি বেতি অপিবাশবমুভয়ন্র প্রযুক্ত- 

বান্ তচ্চান্যত্রাপ্যনুষজ্যতে তেন সহোদর! বা ছুহিতরোব! পিতা 
বেত্যনাস্থা কীর্তনত্রমস্য দেবলবচনেন দরিতা। ॥ ১৩০ ॥ 

যচ্চ বাঁলকেনোক্তং অসবর্ণাবিষয়ং বা যুবত্যভিপ্রায়ং ব! 

রিতি। অব্যাবর্তকত্বেন বৈয্ঘ্যাদিতি ভাবঃ। বিষ্ণা্দিবিরোধাদিতি। অত্র 

বিনিগমনান্ায় এবেতি প্রাগেবোক্তমিতিভীঁব॥ ১৩০ ॥ 

অসবর্ণাবিষয়ম্বেতি। এতন্মতে পত়ী ব!.জ্যোষ্ঠা ইত্যাদিশঙ্খবচনে অকারপ্রশ্নে- 
যাৎ অজোষ্ঠা ইত্যর্থোথবসেয়ঃ তেন ন বিরোধঃ। যুবতাভিপ্রায়ঘেতি । বিধবা 

ইহাদের অভাবে সহবামিরা পাইবে, এই বচনে সবর্ত্রাতুপদে বৈমাত্রেয় 

অভিপ্রেত। কারণ সহোদরভ্রাতার স্বশবদ্বারা নির্দেশ থাকায় সবর্ণ এই 
বিপেষণ নিরর্থক হয়। আর এই বচনে সহোদর আদি করিয়া পত়ীপর্্যস্তের 
লিখন ক্রমটি অধিকারন্রমবৌধক নহে । এ বচনেব অনুসারে ধনাধিকার ক্রম 
ধরিলে বিষ্াদিৰচনের সঙ্গে বিরোধ হয়। পরস্ত বিষ্ণাদিগ্রণীত বচনের 
ক্রমানুসারেই ধনাধিকার ধর্তব্য এই জন্যই দেবলমুনি লিখনক্রমে অনাস্থা 
দেখাইবার নিমিত্ত অথবা কন্তা! অপি বা! পিতা! এইরূপে উভয়স্থলে অপিবা শব 
প্রয়োগ করিয়াছেন । অ!র উহার অন্থা্রও অনুষঙ্গ হইবে তাহাতে অথবা,কন্তা 
অথব! পিতা এইরূপে লিখনক্রমে অনাস্থা দেবলবচনে দিত হইয়াছে ॥ ১৩০ ॥ | 

আর বালক নামক নিবন্ধকার মীমাংসা! করেন যে শঙ্খ প্রভৃতি মুনি বচন 

অসবর্ণ! বিষয়েই হউক কিংবা কর্কশা যুবতী স্ত্রী বিষয়েই হউক অথবা! অবিভক্ত 
ও সংস্থষ্ট বিষয়েই হউক বর্ণনীয়, এইরূপ বিকল্প ঘটিত অস্থির শাল্ত্রার্থ কথন 
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| অবিভ্ক্তসংস্য্বিষয়ং বা শঙ্বাদিবচনমিতি | তেন অব্যবস্থিত: 
' শীস্তার্থকখনেনাক্মনোবালরূপত্বমেব প্রকটীকৃতং' সন্দেহাদেক- 
তরানুষ্ঠানানুপপত্বেঃ । যদপ্যনুঢ়াবরুদ্ধাভিপ্রীয়ং বর্তনবচনং 
বণিতং তদপি ধর্পত্বীনামনুগ্রহার্থমিতি হেয়মেব বর্তনবিধান- 
বিষয়স্য স্ত্রীণীং পুর্ববমেব দশিতত্বাৎ ॥ ১৩১ ॥ 

যৌবনস্থা চ সারী ভবতি কর্কশা। আমুষঃ ক্ষপণার্থায় দাতব্যং ভ্রীধনং সদেতি। 
যুবত্যাঃ প্রাণধারণমাত্রোপযোগিধনদানমান্রবিষয়কহারীতবচনৈকমূলত্বাদিতিভাবঃ। 
অবিভক্তেতি। কেচিদিত্যাদিবাদ্যক্তস্থায়োহত্র হেতুঃ। তেন বালকেন। * অব্য- 

বস্থিতশাস্ত্রার্থকথনেন নির্ণয়ানর্হশান্ত্রার্থকথনেন | বালরপত্বং বালকবৎ প্রবৃত্ত্য- 

যোগ্যবাগাদিত্বং। সন্দেহার্দিতি। ত্রিষুক্তকোটিযু বিহিতাবিহিতত্বসন্দেহাদিত্যর্থঃ। 
একতবেতি। অনুষ্ঠানং প্রবৃত্তিঃ |. অত্র পূর্বোত্তরপক্ষত্বয়ে হারীতবচনবিরোধো- 
২পি দ্রষ্টবাঃ। যচ্চ তেনৈবাপরমুক্তং শ্ত্রীণাং রুতগ্বধনাধিকারবচনানাং বর্তনমাত্র- 
বিধায়কবচনানাঞ্চ বিবোধপরীহারায়” বর্তনবচনং অনুঢ়াবরুদ্ধাবিষয়ং কৃৎনধনাধি- 
কারবচনন্ত পবিণীতাবিবয়মিতি ব্যবস্থাপিতং তদপি দূষয়তি যদপীতি। অবরদ্ধা 
অন্তঃপুবচাবিণী ভোগ্যা কর্শকবী। ধর্মপত্তীনামিতি। অবরুদ্ধানামিত্যর্থঃ | 

অনুগ্রহো বর্তনবিধানেন সোপহাসাচেয্ং অবকন্ধাস্থ ধর্্মপত্বীত্বোক্তিঃ বস্ততত্বাসাঁম- 

ভাধ্যাত্বাৎ বর্ভননপি কুতইত্যুপহ!সঃ। ষছা ধর্মপত্ীনামিতি যথী শ্রুভার্থকমেব। 
অন্ুগ্রহার্থমিতি ভাসামধিকাঁরবোধনাঁদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩১ । ' 

দ্বারা বাঁপক নামক গ্রন্থকার আপনার বালকত্বই ব্যক্ত করিয়াছেন। কারণ 
নানা কল্প কথনে সন্দেহ প্রযুক্ত কোন*পক্ষেরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না। 
আর্, অবিবাহিতা! অবরুদ্ধ! অর্থাৎ দামী বিষয়ে গ্রাসাচ্ছাদন দানের বচন 
যে ব্যবস্থ(পিত করেন তাঁহাও ধর্মপর্ধীর অনুগ্রহার্থ বিধায় অগ্রাহা। যেহেতু 
কিরূপ স্ত্রীর গ্রাদাচ্ছার্দনাধিকাব তাহা! পূর্বেই দশিত হইগ্াছে; ইহাতে দাঁসীকে 
ধর্মপত্তী বগাঁষ অপম্যকৃ মীমাংসকের প্রতি উপহান করা হইল। ফলত: 

| অবরুদ্ধ! দাসীব অক্নাচ্ছাদন দানের গ্রমাণ কুত্রাপি নাই ॥ ১৩১ ॥ 

| আসক ও শিপ স্পট তাপ আচ অপ পপ বন তত পসরা 
পা স্পা পাচারকালে, 
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কিঞ্চ সবর্ণাসবর্ণত্বাভ্যাং পত্বীকৃতবিশেষেহপি পিক্রো- 
ভ্রত্ণাঁং চাঁধিকাঁরে কথং বিরোঁধঃ সমাধেয়ঃ | সংসর্গাসং- 
সর্গাভ্যাঞ্চেৎ সএব বিশেষঃ সর্বব্যাপী ভবতু কিং পত্ীগো- 
চরসবর্ণাদিবিশেষপরিকল্পনেন অয়মপি বিশেষে! দৃযিতোহম্মীভিঃ 
পূর্বপ্রপঞ্চেন। সোদরাসোদরকৃতশ্চ বিশেষো বৃহস্পতিন! 
পরাহতঃ | তদাঁহু। সকুল্যের্িমানৈস্ত পিতৃমাতৃসনাভিভিঃ | 
অস্থতস্য প্রমীতস্য পত্রী তদ্ভাগহারিণী। সনাভয়£সহোদরাঃ | 
তেষু সৎস্বপি পত্বা। ধনসম্বন্ধং বৌধয়তি তন্ভীগশব্দাৎ কৃৎস্সএব 

কিং পতীগোচরেতি । সংসর্গীসংসর্গয়োঃ প্রয়োজকত্বাবশ্তকত্বে কিমধিকেন 
সবর্ণাসবর্ণত্বাদীনাংপ্রযৌজকত্বকল্পনেনেতি ভাঁবঃ। নম মাস্ত বিশেষকল্পনং কিন্ত 
সংসর্গামংসর্গীভ্যামেব বিশেষঃ সর্বক্যাপ্নী ভবদ্িত্যত্রাহ অয়মপীতি। সংসর্গা- 
সংসর্গকৃতইত্ার্থঃ পূর্বপ্রপঞ্চেন কেচিদিত্যাদিবাদিমতদূষণাবসবে তদ হস্পতিবচন- 
বিরুদ্ধমিত্যাপিপ্রপঞ্চেন। অত্র পত্বীতঃ পুর্ব্বং সোদরন্তাধিকাঁরঃ পশ্চাঁদসোদ র- 

আর সবর্ণ। পত্ী প্রথম অধিকারিণী ও 'অসবর্ণ। পত্ধী ভ্রাতাদির পর অধি- 
কারিণী এই রূপ পত্বীগত বিশেষ ধরিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিলেও পিত্রাদির 
সঙ্গে ভ্রাতা অধিকার বিষয়ক পৌর্ব্বাপর্ধ্য বিরোধ ভঞ্জন কর! ছফর। যদি বল 

 সংসুষ্টিত্ব ও অসংস্ষ্িত্ব ধরিয়া উক্ত বিরোধ ভঞ্জন করিব, তাহা বলিলে এ 

সংসর্গাসংসর্গকৃত বিশেষ সর্বত্র ধর! উচিত, তবে পত্ধীর অধিকার স্থলে সব্্ণ] 

ও অসবর্ণ। বলিয়। বিশেষ কল্পনা! কেন। 

আর এ সংস্ষ্টিত্ব ও অসংস্যাটিত্ব নিবন্ধন বিশেষ পুর্ব্বেই বিচার পুর্ব্বক দুষিত 
হইয়াছে। আর কেহ কহেন সহোদর ভ্রাতা পত্রীর পুর্বে অধিকারী ও বৈমাত্রেয 
ভ্রাতা পত্ধীর পর অধিকারী, এইরূপ বিশেষ বৃহস্পতি বচন_ বিরুদ্ধ। *ষ্থী পিতা 
মাতা ও সনাভি বান্ধবগণ বিগ্বমান থাকিলেও অপুত্র সৃতব্যক্তির গন্ধী তস্তাগ: 
হারিণী হয়। এই বচনে সনাভি শবে সহোদর বুঝায় এ সহোদর বিদ্যমানেও 

পত্ধীর পতিধন সম্বন্ধ সুম্পষ্ট বোধিত হইলণ৷ তত্তাগ শবে সমগ্র ভর্ভূভাগ বুঝাইবে, 

[রঃ  _  _______.______ প্র 
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নর্তভাঁগোহ্বগম্যতে ন পুনস্তদেকদেশঃ | তল্মাদন্মদ্দশিতৈব 
ব্যবস্থা শান্তার্ঘঃ ॥ ১৩২॥ 

পত্থী চ ভর্ভূধনং ভূঞ্জীতৈব পরং ন তু তস্য দাঁনাধান- 
বিক্রয়ান্ কর্ত,মর্থতি। তদাহ কাত্যায়নঃ। অপুত্রা! শয়নং ভর্ত,ঃ 
পালয়স্তী গুরে! স্থিতা। ভুপগ্তীতামরণাৎ ক্ষান্ত দায়াদা উ্ধ- 
মাগ্রুয়ুঃ। গুরৌ শ্বশুরাঁদৌ ভর্তৃগৃহে স্থিতা যাবজ্জীবং ভর্তৃধনং 
কজীত ন তু স্ত্রীধনবৎ স্বচ্ছন্দং দানাধানবিক্রয়ানপি ক্ববাত 

সেক 

স্তেতি কেচিৎ সমাদধিরে তদপি দৃষয়তি সোদবেতি ৷ অত্র রত্বাকরাদয়ঃ *ব্রহ্গ- 
চ্য্যব্রতে স্থিতেতিবচনাঁৎ” সম্যগ্িধবাত্রতানুষ্ঠাত্রীণাং স্ত্রীণাং প্রথমং সর্বধনাধিকারঃ 
কিঞিদ্ব্রতচারিণীনামব্যভিচারিণীনাং তদনস্তরমধিকার; ব্রতশূন্ঠানাং তথাবিধানাং 
বর্তনমাত্রাধিকারঃ তাঁসামেব পূর্ববং ্রাত্রধিকারঃ ব্যভিচারিনীনাং বর্তনেহপি 
নাধিকার ইতি ব্যবস্থামাহঃ অত্রাপি কিঞেত্যাহাক্তদুষণং দ্ষ্টব্যং ॥ ১৩২ ॥ 

দানাধানেতি। আধানং বন্ধকং। ক্ষান্ত পরিমিতাহারেণ, ক্ষীণা। দায়াদা 

ছুহিত্রাদয়ঃ। ছুহিত্রাদীনামধিকারে হেত্বস্তরমাহ পত্বী হীতি।' হি' যম্মাৎ পত্্েব 
তেষাং বাধিকেত্যর্থঃ। তেষাং ছুহিত্রার্দীনাং ৷ প্রাগভাবইতি। হস্ত অনুৎ- 
পতন্তমানন্তাপি প্রাগভাবোইভ্ীতিমতাবলম্বনেনাভিহিতং। তগ্মতেহনুৎপৎস্তমান- 
স্যাপি ছুঃখন্ প্রাগভাবাধিনঃ প্রায়শ্চিতাদৌ প্রবৃত্তেঃ প্রায়শ্চিতৃপ্রাক ছুঃখং মে 

মাভূদিতি কামনায় আনুভবিকত্বাদিতি। প্রাগভাঁবস্ত প্রতিযোগিব্যাপ্ত্বনয়ে তু 

গ্রাগভাবপদ্ং অত্যস্তাভাবপরং তেন পতিসত্বএব মরধেন পত্থাঃ প্রাকালীনাধি- 

তাহার কিঞ্চিদংশ অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদনোপযুক্ত ধন কিছুতেই বুঝায় না । অতএব 
অন্মৎ স্থিরীকৃত ব্যবস্থাই যথার্থ শাস্ত্রসিদ্ধ হইল॥ ১৩২ ॥ 

4 আর পড়্ী ভর্তার ধরন কেবল ভোগই করিবেন কিন্তু তাহার দান বন্ধক ও 
বিক্রয় করিতে পারিবেন না| যথা কাত্যায়ন, পুত্রহীনা পত্বী ভর্তার শধ্যা 
পালন করত পতিগৃহে স্থিতি পূর্বক পরিমিতাহারে ক্ষীণ থাকিয়া যাবজ্জীবন 

চি রর শু 

রী 
|] ১৮ ৮ 
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তস্যান্ত স্বৃতায়াং পত্ব্ভাবে যে ছুহিত্রাদয়ো দায়াধিকারিণত্ডে" 
গৃহ্ীযুঃ ন পুনজ্ঞতয়ঃ তেষাঁং ছুহিত্রাদিভ্যো জঘন্যত্বাৎ 
তদ্বাধকত্বান্থুপপত্তেঃ পত্রী হি তেষাঁং বাঁধিক1 তদধিকারস্য 
প্রাগভাবে প্রধ্বংসে চ বাঁধকাভাবস্যাবিশেষাঁৎ বাঁধানুপপত্তেঃ 
নাপি স্ত্রীধনাধিকারিণো গৃহীয়ুঃ তেষাং স্ত্রীধমবিষয়ত্বাৎ 

কারাত্যস্তাভাবে ইত্যর্থঃ। বাধকাভাবস্তেতি। স্বত্বপ্রত্যাসত্যেৈব তস্তা! বাধকত্ব- 
মিত্যভিগ্রায়ঃ। বস্ততোলাঘবাৎ তন্তাঃ ম্বত্বপ্তৈব প্রতিবন্ধকত্বং ন তু তগ্ত। 
ইতি বোধ্যং। নাপীভি। ছুহিভূদৌহিত্রাভীবে পতিদীয়াদসত্বে ইতি শেষঃ। 
সত্রীধনাধিকারিণে! ভ্রাত্রীদয়ঃ। তেষামিতি। তেষাং ধনাধিকার প্রতিপাদকবচনম্ত 

স্ত্ীধনগোচবত্বাদিতার্থঃ। নম “প্রাপ্তং শিল্ত্ত যদ্বিত্বং গ্রীত্যা চৈব যদন্তন্তঃ। 
ভর্তঃ স্বাম্যং ভবেতৃত্র শেষস্ত স্ত্রীধনং ্থতংগ ইতি কাত্যায়নবচনাৎ তদপি স্ত্রীধনং 
ভবত্যেবেত্যাশস্ক্যাহ কাত্যায়নেনৈবেতি। পুনরুক্ষেতি। তথাঁচ দায়াধিকার- 
বচনন্ত পুনরুক্তত্বাপত্যা দায়ো৷ ন স্্রীধনমিতি ভাবঃ তথাত্বে একস্তৈব মুনেঃ স্ত্রীধনে 
বিরুদ্ধাধিকারিঘয়কথনেন বিরোধোহপি দ্রষ্টব্যঃ | ন চ গোবুষন্তায়াৎ দায়তদিতর- 
সত্রীধনানাং ব্যবস্থাভেদে। বচনাভ্যাং ভবিষ্যতীতি নোক্তদোষইতিবাচ্যং দায়ন্ত 
সত্রীধনত্বমঙগীরুত্য স্রীধনবচনানাং দায়েতরক্ত্রীধনপরত্বেন সংকোচাপেক্ষয়া শেষস্ত 

ত্রীধনমিত্যত্র" বচনে শেষপদক্তৈব মুনিপরিগণিতস্ত্রীধনপরতয়া সঙ্কোচন্ত স্াযাত্বাৎ 

পতিধন ভোগ করিবেন, ভ্রীধনবৎ ইচ্ছানুসারে দান বন্ধক ও বিক্রয় করিবেন 
না এবং তীহার মৃত্যু হইলে পত্বীর অভাবে কন্তা প্রভৃতি যে দায়াধিকারিগণ 
তাহারাই তন্ধন গ্রহণ করিবে, কন্তণদিসন্বে জ্ঞাতিবর্গ পাইবেন না । যে হেতু 
ভ্ঞাতির! কণ্ঠাদি হইতে নিক্ষ্ট। ন্ুতরাং কন্ঠাদির অধিকারের বাধা দিতে 
পাবে না। পত্বীই কন্তা! প্রভৃতির বাধিকা বিধায় পত্থীর অধিকারের অত্যস্তা- ৃ 
তাঁবই হুউক বা মরণাঁধীন অধিকার ধ্বংসই হউক 'উতয় স্থলেই বাধকাভাব 

প্রযুক্ত কন্ঠাদির অধিকার অপ্রতিহত হয়। আর পত্রীর মৃত্যুর পয় কন্ঠা 
দৌহিত্রের অভাবে উক্ত সংক্রাস্তধন ভ্ত্রীধনাধিকারী অর্থাৎ শ্রাত্ প্রভৃতির! 

ঞ 
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“কাত্যায়নেনৈব চ স্ত্রীধনাধিকারিণাং নাস রৈরুত্বা পুন- 
৬ ॥ ১৩৩ ॥ 

অতঃ পত্রীছুহিতরশ্চেত্যাদিন! যে ূ্বপর্বস্যাভাবে পরস্ব- 
তাঁধিকারিণে! নির্দিষ্টাস্তে ঘথ। পত্যধিকারপ্রাগভাবে গৃঙ্ছীয়ু- 
স্তথা জীতাধিকাঁরায়াঁঃ পত্ব্যা অধিকারপ্রধ্বংসেহপি ভোগাঁব- 
শিষং ধনং গৃহ্রীযুঃ তদানীং ছুহিত্রাদীনামেবান্যাপেক্ষয়া 
স্বতোপকারকত্বাৎ যুক্তোধনাধিকারং | তথা দানধর্দে । 

দায়ন্ত কেনাপি মুনিনা স্ত্রীধনমধ্যেংগণনাৎ অতএব বিনিয়োগে স ঈশ্বর ইতি 
নাঁপহারং স্িয়ঃ কুযুর্ণরিত্যাদিনা দায়ে তণ্তাঃ শ্বাতন্্যাভাব উপপদ্াতইতি। 
চূড়ামণিস্ত দায়াদপদস্ত জীবনাধিকারিতাত্াদিপরছে দৌষাস্তরমাহ পুনরুত্তত্বাপত্তে- 
রিতি ব্যাচখ্যে ॥ ১৩৩ ॥ 

উপসংহরতি অতইতি। প্রাগভাবে ইতি । পূর্বোস্তার্থকযুক্তিমাহ তদানীমিতি। 
পত্বীমরণে ইত্যর্থঃ। ন তু দানাধানেতি যছুক্তং তত্র প্রমাণমাহ তথেতি। 
ক্ষাস্তেতি পূর্বববচনস্বরসাৎ ব্যাচষ্টে উপভোগোহপীতি। এ্বঞ্চ ভর্ত,কুপকারন্তা- 

পেক্ষণীয়ত্বর্থ ৷ ওর্দদেহিকক্রিয়ার্থং পারলৌকিকোপকারার্থং। বিনিয়োগে দানা- 
দাঁবিতি। এবঞ্চ তদ্ধনদ!নে পতিপক্ষপরতন্ত্রত1! যি তদা ম্প্টমেব তদন্ুমত্যা 

কদাচিৎ পিতৃপক্ষেভ্যোধপি দানমিতি | এবঞচেতি। ছুহিত্বতোভ্যাছিতায়াঃ 
পত্ধ্যা এব ভোগাবশি্ধনে বগনস্তরাধিকারিণামধিকারঃ তদ] সুতরাং ছহিত্রনস্তরং 

তদভাবোক্তানস্তরাধিকারিণামধিকারইতি ভাবঃ | পিভৃধনাধিকারিণঃ স্বপুত্র- 

লইতে পারিবে না, স্ত্রীধন বিষয়েই তাহাদের অধিকার কাত্যায়ন 'মুনিই অন্য 
বচন দ্বার!" গ্রতিপাদিত করিয়াছেন। ন্থুতরাং এখানেও স্ত্রীধনীধিকারি ক্রম 

ধরিলে পৌনরক্তা' দোঁধ হয় বিধায় দার 'ধন স্ত্রীধন নহে ১৩৩। 
অতগ্রব দপরীপূহিতরশ্চৈব” ইত্যাদি বচনহাঁরা পূর্পূ্াভাবে পর্ন পর যন 

অধিকারী নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহারা পরীর অভাবস্থলে যেমন গ্রহণ করিত 
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সত্রীণাং ন্বপতিদায়স্ত উপভোঁগফলঃ স্মৃতঃ। নাঁপহাঁরং স্ত্িয়ঃ- 
কুষুর্ঠঃ পতিদীয়াৎ কথঞ্চন। উপভোগোহপি ন সৃক্ষাবস্ত্রপরি- 
ধাঁনাদিনা কিন্তু স্বশরীরধারণেন পত্যুরুপকারকত্বাৎ দেহধার- 
ণোচিতোপভোগাভ্যনুজ্জীনং । এবঞচ ভর্ত রৌর্ধদেহিকক্রিয়া- 
র্থ, দাঁনাদিকমপ্যনুমর্ডং অতএব নাঁপহারং ্ তরিয়ঃ কুরযুরিত্য- 
পহাঁরবচনং অপহারশ্চ ধনম্বাম্যনুপযোগে ভবতি অতএব 

বর্তনাশ্তৌ আধানমপ্যনুমতং তত্রাপ্যশক্তোৌ বিক্রয়ণমপি 
্যায়স্যাঁবিশেষাৎ। ভর্ত,রৌর্ধাদেহিকক্রিয়ার্থং অর্থানুরূপং ভর্তৃ- 
পিত্রাদয়ঃ। ছুহিতৃধনাধিকাবিণস্তদ্দ,হিত্রাদয়ঃ | দপ্ডাপুপায়িতমিতি। যথা দণ্ডা- 

তেমনি & পত্তী জাতাধিকারিণী হইয়া! মরিলে পরও ভোগাবশিষ্টধন গ্রহণ করিবে, 
তৎকাঁলে কন্া প্রভৃতিরই অন্তাপেক্ষা অধিক উপকারকত্ব প্রঘ্ক্ত তাহাঁদেরই 
অধিকার যুক্তিসিন্ধ হয়। তথ! ভারতীয় দানধর্ে স্ত্রীলোকের নিজপতিয় দায়ধন 

উপভোগ মাত্র ফল জনক কীর্ডিত হয়, স্ত্রীলোক কদাপি পৃতিধনে অপহার করিতে 
পারে না। আর উপভোগও যে করিবে তাহাতেও হুস্বন্ত্র পরিধানাদির নিষেধ 

কিন্ত কেবল নিজ শরীব ধাঁরণে শ্রাদ্ধ তর্পনাদি দ্বারা পতির উপকার আছে বপিয়! 

দেহধারণ যোগ্য ভোগই শান্ত্রসম্মত বিধায় ভর্তার ওর্ধাদেহিকক্রিয়া অর্থাৎ 
শ্রাদ্ধাদির নিমিত্ত দানাঁদি শীস্তান্থমত। অতএব স্ত্রীলোক অপহার করিবে ন! 

এই বচনে অপহার নিবেধ করিলেন, অপহার শব্দে অপব্যয় বুঝায় অর্থাৎ যাহাতে 

ধনস্বামির কোন উপকার নাই সেই প্রকার বায়কেই এখানে অপহার বল৷ 

যাইবে । অতএব উপস্বত্ব দ্বারা পতিপ্ননে জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে বন্ধক দেও- 
যাও শাস্তানমত, তাহাতে ন1 চলিলে স্ত্রীকৃত বিক্রযনও সিদ্ধ হইবে, তদ্বিষয়ে শরীর 

ধারণের আব্ঠকত্ব স্তায়ই প্রমাণ। ভর্তার ওর্দদেহিক ক্রিয়োপলক্ষে "পত্ী, ভর্ত | 

পিতৃব্যাদি দিগকেই যথাযোগ্য দান করিবেন, যথা বৃহস্পতি, ভর্তার 'পিতৃব্য, 

গুরুজন, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, মাতুল, বৃদ্ধ, অনাথ, অতিথি, অশরণা স্ত্রী ইহাদিগকে 
দৈব পিত্র্য ক্রিয়োপলক্ষে পুজা করিবে এই বচনে পিতৃশব্দে ভর্তার সপিও বুঝায়, 

১... গ্ 
সা ৬, ০ অল বব আপ হস. জজ সম ০০০ রত রি রা স্পস্প আর স্পা সস এ শস্ম্ি পি শপ ০ চস পতি রা, এরর ৮ ররর এ+, স্পা 
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-পিৃব্যাদ্দিত্যে। দগ্াৎ। তাহ বৃহস্পতিঃ। পিতৃব্যগুরুদৌ- 
হিত্রান্ ভর্ভঃ স্বত্রীয়মাতুলান্। পুঁজয়ে কব্যপূর্তাভ্যাং বৃদ্ধা- 
নাথাতিথীন্ ত্িয়ঃ। পিতৃব্যপদং ভর্ত,ঃ সপিগুপরং। দৌহিত্র- 
প্দং ভর্ত ছু হিত্সস্তানপরং । ্বত্রীয়পদং ভর্ত,ঃ. স্বস্থসস্তান- 
পরং | মাতুলপদ ভর্ত 8শ্ীতৃকুলপর&' তদেবমাদিভ্যো দগ্যাৎ 
ন পুনরেতেষু সৎম্বেব স্বপিতৃকুলেভ্যঃ পিতৃব্যাদিবচনানর্৫থ- 

ক্যাৎ তদম্ুুমত্যা তু স্বপিভৃমাতৃকুলেভ্যোহপি দদ্যাৎ। 

তদাহ নারদ; ৷ ম্বৃতে ভর্তর্ধ্যপুক্রায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ। 
বিনিয়োগেহ্থরক্ষাস্থ্ ভরণে চ স ঈশ্বরঃ। পরিক্ষীণে পতি- 
কুলে নির্দনুষ্যে নিরাশ্রয়ে। তৎসপিগ্ডেষু চাসৎস্থ পিতৃ- 

পক্ষঃ প্রতূঃ স্তরিয়াঃ॥ বিনিয়েটগে দানাদেৌ। পতিপুভ্রাভাবে 
ভর্তৃকুলপরতন্ত্রতা তন্যাঃ। এবঞ্চ ছুহিতুরপ্যধিকারে জাতে 
তশ্তাং স্বৃতায়াং তদভাবোক্তাঃ পিতৃধনাধিকারিণো গৃহীয়ুঃ 

ন্ তু দুহিভূধনাধিকারিণঃ পত্ব্যা চ ভর্ভৃধনা কন্যাঁয়ৈ বিবা- 
হার্থং তুরীয়াংশো দেয়ঃ। পুক্রাণামেব তদ্দানপ্রতিপাদনাৎ 
দগ্ডাপুপায়িতং পত্ত্যাদীনাং দানমিতি পত্ব্যধিকারঃ ॥ ১৩৪ ॥ 

শপ আসি ডালা 

কর্ষে তৎস্তাপুপস্াপ্যাকর্ষঃ তথা৷ অপুক্রসংক্রাস্তধনস্য পত্বীগততয়া আকর্ষে 
তৎসন্বদ্ধন্ত কন্তাঁধনা বশিষ্টত্ববিশেষস্তাপ্যাকর্ষ ইতিভাঁবঃ। ইতি পত্বাধিকারঃ ॥ ১৩৪৪ 

সপ টস পলা 

দৌহিত্র শবে ভর্তার কন্তাজাত সন্তান বুঝার, স্বত্রীয় শব্দে ভর্তার ভগিনীসস্তান 
'| বুঝায়, 'মাতুল শব্দে ভর্তার মাতুলবংশ বুঝাইবে এই সকলকে দাঁন করিবে। 

] ইহারা খাঁকিতে স্ত্রীলোক আপনার পিতৃপক্ষদিগকে দিতে পারিবে না, নচেৎ 
পিতৃব্যার্দিবচনের আনর্থকা হয়। কিন্তু তাহাদের জন্গুমতিক্রমে আপনার পিতৃ- 
মাতৃপঙ্সীয়দিগকে ও দিতে পাবিবেন। যথা নারদ, ভর্তা মিলে পর পুক্রহ্থীন। 

টং পি 
ঙ 
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পত্যভাঁবে ছুহিতুরধিকারঃ। তত্র মন্ুনারদৌ । যখৈবাত্বা” 
তথা পুক্রঃ পুভ্রেণ ছুহিতা সমাঁ। ততম্তামাত্মনি জীবস্ত্যাং 

কথমন্যো! হরেদ্ধনং। ছুহিতরং বিশিনষ্টি নারদঃ। পুত্রা- 
ভাবে চ ছুহিতা তুল্যসস্ত।নদর্শশীৎ । পুত্রশ্চ দ্ুহিতা চো'ভে 

পিতুঃ সন্তানকারিকে | ছুহিতুরধিকারে সন্তানদর্শনং হেতুতয়া 
নিগদিতং সন্ভানশ্চ পিগুদোইভিমতঃ অপিগুদস্ অনুপকারক- 

ত্বেন অন্যসন্তানাদসত্তানাচ্চাবিশেষা দৌহিত্রশ্ঠ তৎপিশ- 
দাতা! ন'চ তৎ পুত্রঃ নাপি দৌহিত্রী তৎপর্ধ্যস্তেন পিগুবিচ্ছেদাৎ 

চুহিতুরধিকাঁবে! নিরপ্যত ইতিশেষঃ| বিশিনষ্টি সস্তানবন্তয়াধিকারিত্বেন। 
অগ্ভসম্তানাদিতি। অন্তন্ত সম্ভাীনোষথা ন পিওদঃ তথাহয়মপীত্যবিশেষঃ। 

স্্রীর পতিপক্ষীয়েরাই তাহার তত্বাবধানের প্রভু হইবে এবং অর্থবিনিয়োগ ও 

অর্থরক্ষা এবং তভরণ গোঁষণে তাহাকাই কর্তা হইবে। পতির কুল নির্ঘ্য, 

নিৰাশ্রয় এবং ক্ষন প্রাইলে পতির সপিওও না থাকিলে তবে পিতৃপক্ষীয্বেরা 

স্্রীলোকের পক্ষে প্রভূ হয়। বিনিয়োগ শব্দে দানাদি বুঝায়। পতি পুত্রের 

অভাবে স্রীলোকের ভর্তুকুলাধীনতা৷ বচনের তাৎপর্য । আর কন্তারও পিতৃধনে 

অধিকার হইলে তাগছার মৃত্যুর পর কন্যা না থাকিলে যে সকল পিতৃধনাধিকারির! 

পাইত তাহারাই এ ধন পাইবে, কন্যার স্ত্রীধনাধিকারিরা পাইবে নাঁ। গর্বী 
পতিধনাধিকান্লিণী হই! ভর্তৃধন হুইতে কন্তাকে বিবাহার্থ চতুর্থাংশ দিবে। 
যেহেতু পুত্রেবই যখন কণ্ঠার বিবাহ যোগ্য ধনদান প্রতিপাঞ্িত হইয়াছে তখন 

পত্ধীপ্রতৃতির উক্ত কন্তার বিবাহ যোগ্য খনদান দণ্াপুপন্তায়সিদ্ধ । ইতি 
পত্গ্যুধিকার সম্পূর্ণ ॥ ১৩৪ ॥ উরি 

পত্বী না থাকিলে ছহিতার অধিকার হয়। যথা মন্থ ও নারদ্তবচন, যেমন" 

আত্ম, পুত্রও সেইন্ধপ, অ।র ছুহিতা! পুত্রের সমান! বিধায়_আত্মলম। কন্তা থাকিতে 
অন্তে কি প্রকারে ধন লইবে। তাহাতে কেমন ছুহিত। পিতৃধনাধিকায়িতী হয়, 

্র 
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-অতঃ পুঁজ্বতী সম্ভাবিতপুভ্র। চাধিকারিণী বন্ধ্যা বিধবা দুহি- 

তৃপ্রসুত্যাদিনা বিপর্য্স্তপুত্রা পুনরনধিকারিণ্যেবেতি দীক্ষি- 
তমতমাঁদরণীয়ং। তত্র প্রথমং কন্যৈবৈকা! পিতৃধনহারিণী । 
যথা পরাশরঃ। অপুন্রন্য ম্ৃতস্য কুমারী রিকৃখং গৃহীয়াৎ তদ- 

ভাবে চোঁঢ়া। . উঢ়াপদং পূর্বেবোক্তবিশেষপরং। তথা দেবলঃ | 
কন্তাভ্য্চ পিতুর্রব্যাৎ দেয়ং বৈবাহিকং বস্থ। অনপুক্ত্িকস্য 
কন্যা] স্বা ধর্মজা পুভ্রবদ্ধরেৎ। পুভ্রিকাপদং টিনিউিরাডি 

স্থা সবর্ণা | ধর্মমজা ওরসী ॥ ১৩৫ ॥ 
অসস্তানাৎ ঘটাদেঃ। ততৎপুত্রে। দৌহিত্রপুত্রঃ॥ বিপধ্যস্তপুত্রা জল 

উন্মাদাদিদোধপ্রস্তপুত্রা ইতি কেচিৎ তদসৎ ছুহিত্প্রস্থত্যাদিনেতি হেত্বম্থপপত্তেঃ । 

কন্তৈবেতি ন তু দত্তয়া সহেত্যর্থঃ। পূর্ববাক্তবিশেষোহবিপর্্য্তপুত্রত্বং ॥ ১৩৫ ॥ 

তাহ! নারদমুনি বিশেষ করিয়া কহিতেছেন। যথা পুত্রাভাবে ছৃহিতা অনুরূপ 

সম্তান দর্শাইয়া ধনাধিকারিণী হয়, পুত্র এবং ছুহিতা! এই উভয়, পিতার বংশবিস্তা- 
রের় কারণ। এই বচনে কন্তার অধিকার স্থলে সম্ভান প্রদর্শন হেতুরূপে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, এ সন্তানও মাতামহের পিগদাতা বুঝিতে হইবে। কারণ 
অপিওদ সন্তানের কোন উপকারকতা৷ না থাকায় অন্তের সম্ভান এবং অসস্তান 
অর্থাৎ ঘটপটাদি হইতে কোন বিশেষ নাই। দৌহ্ত্রই মাতামহের পিগুদাত৷ 

দৌহিত্রের পুত্র কিংব! দৌহিত্রীর পিগুবিচ্ছেদ প্রযুন্ত কোন অধিকার নাই। 
অতএব পুত্রবতী এবং সম্ভাবিতপুত্র! ছুহিতাই ধনাধিকারিণী। বন্ধ্যা পুত্রহীনা 
বিধবা ও বিপর্যযন্তপুত্রা! অর্থাৎ কেবল কন্ঠ[গ্রসবকারিণী হুহিত! অধিকারিণী হুয় 
মা। এই দীক্ষিতের মত আদরণীয়। তন্মধ্যে প্রথমে কেবল কুমারীই পিতৃ- 
ধনাধিকারিণী হয়। যথ। পরাশর, অপুত্রমৃতব্যক্তির ধন কুমারী গ্রহণ করিবে, 
“তদভাবে বিবাহিত! তনয়! পাইবে। এ বিবাহিতা কন্! পূর্ধবোক্তরূপ! অর্থাৎ 
পুত্রৰতী অথবা! সম্ভাবিতপুত্রা হইলে অধিকারিণী হয়। তথা দেবল, পুত্র 
পিতৃধন হইতে কুমারী গুগিনীকে বিবাহযোগ্য ধন দিবে। পুত্র ও পুত্রিকাপুত্র 

8 ________._.... গ্া 



রি ॥ জা 

১ দায়ভাঁগঃ | ২৬৯ 

যুক্তঞ্চেতৎ ধনমন্তরেণাঁপরিণীতায়াঃ কন্যায়া ' ধাতৃদর্শনে - 
পিত্রাদীনাং নরকপাঁতশ্রুতেঃ । তদাহু বিক্ুঃ। যাবত, 

কন্যাম্ৃতবঃ স্পুশত্তি তুল্যৈঃ সকামামপি যাচ্যমানাং। তাঁবস্তি 
ভূতানি হতাঁনি তাভ্যাঁং মাতাপিতৃভ্যামিতিধর্মবদ* । তথ! 
পৈঠীনসিঃ ৷ যাঁবন্গোন্তিদেযতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া অথ খতু- 
মতী ভবতি তদা দাতা প্রতিগ্রহীত1 চ নরকমাপ্রোতি পিতৃ 

পিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে তম্মান্নগিক! দাতব্য] | 
তম্মৎ " বিবাহোপযুক্তত্বেন পিত্রাদীনাং নরকনিস্তীরকত্বীৎ 

নগ্লিকাহনাগতর্ভ,কা । নগ্নিকাহনাগতার্ভনা ইত্যমরকোষাৎ । পরিণীতায়! 

অনস্তরং বিবাহিতার়াঃ। পুত্রদ্বারেণেতি | উচ়ায়! এতছুপকারাবিশেবেই প 

না থাঁকিলে সজাতীয়া ও ওরসী কুমারী ছুহিতা পুত্রের স্যার পিতৃধন গ্রহণ 

করিবে। এই বচনে পুত্রিকাপদ পুত্রের উপলক্ষণ স্বাপদে সবর্ণা অর্থাৎ সজাতীয়৷ 
ধর্মজা! শবে ওরসী বুঝায় ॥ ১৩৫ ॥ | 

ইহা যুক্তিলিদ্ধও বটে, কারণ ধনব্যতিরেকে কন্তার বিবাহ না হইলে 
খতুদর্শনে পিত্রাদির নরকপাত শ্রুত হয়। যথা বিষু অনুরূপ বর বিবাহ 
করিতে প্রার্থনা করিতেছে এবং কন্ঠাও বিবাহ করিতে ইচ্ছুক এমন স্থলে 

হৃতগুলি খতু, কণ্তাকে ম্পর্শ করে ততগুলি গন্ত “জনকজননী কর্তৃক হত করা 

হয়, এইটি ধর্শশান্ত্রের মত। তথা পৈঠীনলি, যাবৎ কন্যার শ্তনদবয় উত্থিত 

না হয় তাহার মধ্যেই কন্ঠাদান করিবে। আর যদি রী কনা খতুমতী হয়, 

তবে দাতা ও গ্রহীতা এই উভয়ই, নরকগামী হয় ও পিভাপিতামহ প্রপিতা- 

মছেরা বিষ্ায় কৃমি হইয়া জন্মের এজন্ত খাড়ুমতী না হইতেই কন্তাদান 
করিবে অতএব কুমারী বিৰাহযোগ্য! হইলে বিবাহত্বারা পিত্রা্ষির সম্ভাবা 
মান নরক হইতে নিম্তার করে এবং বিবাহিতা হইয় পুত্রদ্ধারা সবিশেষ উপ- 

কার করে, এনিমিত্ব কুমারী গ্রীপ্তধন ধনম্বামীরই উপকারার্থ হয় বিধায় 
পত্বীর অভাবে অদত্ত৷ কন্ঠারই স্বত্বাধিকার যুক্তিসিদ্ধ। কুমারী না থাকিলে 

পি... 
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* পরিণীতায়াশ্চ পুত্রদ্বারেণাপুযুপকাঁরকত্বাৎ তদর্ঘং ধনং স্বাম্য- 
মেব ভবতীতি পত্ব্যভাবে ন্যাষ্যং কন্যাম্বত্বং । কন্যায়া- 

স্বভাবে সন্তাবিতপুজ্রায়াঃ পুত্রবত্যাশ্চাধিকারঃ | তদাহ বুহ- 
স্পতিঃ|' সদৃশী সদূশেনোঢা ভর্তৃশুঞ্রীষণে রতা। ' কৃতারুতা 

বাহপুত্রস্য পিতৃরধধনহরী তু সা। সদৃশী পিতৃসবর্ণা। সদৃশে- 
নোটঢ়েতি উত্তমাধমবর্ণপরিণীতাণিরাঁসার্থং উত্তমাধমপরিণী- 
তাছুহিভূজতিস্য অঁধমৌত্মবর্ণমাতাঁমহাদিশ্রাদ্ধনিষেধাৎ সব- 
পেনোটায়াস্ত পুক্রদ্ধারেণ পিক্রপকারকত্বাৎু ॥ ১৩৬ ॥ ' 

পুক্রিকাপুক্রস্য তু পুভ্রবদেবোপকারকত্বাতিশয়েন পু্রি- 
কায়াঃ পুত্রতুল্যত্বাৎ পুক্রিকৌরসয়োঃ সমোধনাধিকারঃ অপুন্রি- 
কায়াস্ত,ঢায়াঃ পুভ্রাদিন্যুনৌপকারকম্বপুত্রদ্বারেণোঁপকারকত্ব- 

ধনাভাবেনাপরিণীতায়! খতুমত্রয়া সম্ভাবিতন্ত ভবিষ্যতোনরকন্ত প্রতিকর্তৃত্বমেব 
কুষার্য্যাঃ প্রথমং ধনগ্রহণে নিমিতমিতি বোধ্যং| সশীতি। তেনাসবর্ণায়াঃ 
সদৃশেনোচ়ায়া৷ অপি ন ধনাধিকারিত্বমিত্যুক্তং। কৃতা পুত্রিকা অরুতা তন্তা । 
অপুত্রস্তেতি। অপত্বীকন্তেত্যপি বোধ্যং পদ্ধভাবএব কন্তাধিকারাবগমাৎ। 

নিষেধাদদিতি। নিষেধস্প্মাদেব বিশেষণাৎ কল্পনীয়ইতি ॥ ১৩৬ ॥ 

সম্ভ(বিতপুত্র। ও পুববতী ছুহিতার অধিকার হয়। যথা বৃহস্পতি, সবর্ণ। কত! 
মবর্ণ পতিকৃ্ক বিবাহিতা হইয়া যদি ভর্তৃপ্ুশ্রবণে রতা অর্থাৎ সম্ভাবিতপুত্রা 

হয় তাহা হইলে পুত্রিক!' করণ হউক রা না হউক, সেই কন্তা পিতার ধন- 
ভাগিনী হয়। সবর্ণ পতিকর্তৃক বিবাহিতা বলায় উত্তম বর্ণ ও অধমবর্ণ হরে 

সহিত বিকাঁহ হইলে তাহার ধনাধিকাঁর হইবে না, উত্তম ও অধম বর্ণফর্তৃক 
“বিঝাহিতা! কন্তা হইতে, জাত সস্তানের অধম ও উত্তমব্র্ণ মাতামহাদির শ্রাদ্ধ 
নিষেধ । পরস্ত সবর্ণকর্তৃক বিবাহিত! সবর্ণ। হুহিতাই পুত্রত্বার৷ পিতার উপ- 
কারিণী হয় ॥ ১৩৬। 

_____ গ্ 
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মিতি কন্যাপর্ধ্যস্তানীমভাব এব ধনাধিকারিতা যুক্ত! । ন চ বাচ্যং 

এবস্তহি পুত্রবত্যাএব প্রথমাধিকারোহস্ত তদভাবে তু সস্ভা- 
বিতপুত্রায়াইতি যত্তস্যাঃ পশ্চাছুৎপন্নস্য দৌহিত্রস্যা- 
নধিকারাপত্তেঃ ন চ তদ্যুক্তং দৌহিত্রতয়া ঘ্য়োরপুুপকারাবি- 
শেষাৎ । ভর্তৃশুশ্রাধাপরত্বেনী বৈধব্যং প্ররদর্শয়ন্ সম্ভাবিতপু- 
ত্রতাং প্রদর্শয়তি সেতি চ পূর্বববচনোপাত্তা ছহিতা পর্নাম্বশ্টুতে 
তদেবং “সদৃশী সদৃশেনোঢা” ইত্যাদি বিশেষণাঁৎ ন ুহিতৃমা- 

কুতার়ত। বেত্যেকবচনেনোপাত্তত্বাৎ পত্রিকায় অপি পত্বীকুমার্য্যোরনস্তরাঁধি- 
কারঃ স্তাদিত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ পুত্রিকা পুত্রন্ত ত্বিতি। অনেন দ্বারগত উৎকর্ষ 

উত্তঃ। ম্বতোহপৃুৎকর্ষমাহ পুত্রিকায়৷ ইতি। তুল্যতব্*চ পুত্রিকায়াং কৃতায়াং 
দবিত্যনেন মন্থন সমবিভাগোক্তেরিতি। পুত্রাদিত্যাদিনা পৌ্রপ্রপৌন্রপরিগ্রহ্ঃ। 
এবত্হ্াতি। যহ্যাপকারএব প্রযোৌজকঃ তদেত্যর্থঃ। যতইতি। অতএব বিধবা- 
সধবয়োঃ পুত্রবত্যোর্কিরধবায়! এব প্রাক পুত্রত্বারেণ পিগদাতৃত্বাৎ প্রথমমধিকারইতি 

নিরস্তং। ততৃপুশ্রষায়াঃ পিক্রপকারত্বাভাবাৎ ধনগ্রহণাপ্রযোজকত্বমাশঙ্ক্যাহ 

পুত্রিকাপুত্রের পুত্রবৎ উপকারকতাতিশয় নিবন্ধন পুত্রতুল্যত্ব কথনাধীন 

পুত্রিকাপুত্র ও গুরসপুত্রের সমান অধিকার হইবে। পুত্রিকাভিন্ন বিবাহিতা 
ছুছিতার পুত্রাদি হইতে ন্যনোপকারক নিজ পুত্রত্বারা উপকারকত্ব নিবন্ধন 
কুষারীপধ্যস্তের অভাবেই পিতৃধনাধিকার যুক্তিসিদ্ধ । 

উপকা'রই যদি ধনাধিকারের প্রযোজক হয় তবে অগ্রে পুত্রবতী ছুহিতাব 
অধিকার । তাহার অভাবে সম্ভাবিতপুত্রা তনয়ার অধিকার হউক, না,কেন 
ইহা বলিও না, যেহেতু সম্তাবিতপুত্রাকন্তার পরে সন্তান জন্মাইলে তাহার 
অনধিকার হইয়া উঠে, তাহা! উচিত হয় না। কারণ”দৌহিত্রত্বূপে উভয়ে 
রই উপকর্তৃত্ব নির্ব্বশেষ। ভত্ৃপুশ্রধণে রতা এই বিশেষণদ্বাবা অবৈধব্য 

ৃ প্রদর্ণন করত সম্ভাবিতপুত্রত্ব দর্শইলেন এই পদে পূর্বববচনস্থ ছুছিতাকে উপ- 
তি. 
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ত্রতয়া পিতৃধনাধিকারিতেতিদর্শয়তি 1 অন্যথা “অঙ্গাদঙ্গাৎ 
সম্ভবতি পুত্রবদ্দহিতা নৃণাঁং। তজ্যাঃ পিতৃধনং ত্বন্ঃ কথং 

গৃহীত মানব” ইত্যনেন ছুহিত্রধিকারে কথিতে সদৃশী সদৃশে- 
নোৌঢ়েত্যার্দিনা তস্যৈবাভিধানং পুনরুক্তং স্যাৎ সামান্- 
প্রাপ্ডেস্ত বিশে্ষেকখনমপুনরুক্তমেব ॥ ১৩৭ ॥ 

যতএব স্বপুত্রদধারেণ পিগুদাতৃতয়া৷ ছুহিতুঃ পিতৃধনাধি- 
কারঃ অতএব পুন্রিকায় অপি পিক্রপরমজাতধনসন্বন্ধায়াঃ 

তর্তৃশুশ্রষাপরত্থেনেতি। পূর্ববচনেতি । অঙ্গাদক্গাৎ সস্ভবতীত্যার্দিবচর্শোপাত্ে- 
তার্থঃ| তন্তৈব বৃহস্পতেরেব। সামান্তপ্রাপ্ডেরিতি। যদ্যপি বিশেষকত্বেপি 

সামাগ্তবচনবৈয়ধ্যং তথাপি সামান্তবচনাভাবে কুমারীণামনূঢ়াত্বেনানধিকার প্রসক্তযা 
ন বৈয়র্যং উঢ়ায়াস্ত ছুহিতৃত্বপুবস্কারেণ সুমান্তবচনাদধিকারপ্রাপ্ত্যা বিশেষস্তাপুন- 

রুক্ততৈবেতি ভাবঃ। তন্তাঃ পিতৃধনং ত্বন্তঃ কথমিত্যনেনান্বাধার্থত্বেনাবৈয়র্থ্যমিতি 
কেচিৎ ॥ ১৩৭ ॥ 
বিপর্য্যস্তপু্ায়া পুভ্রাত্যস্তাভাববত্যাঁঃ। তদ্ধনং গ্রাহ্যমিতি,। তদপি পত্বভাবে 
কুমার্ধযাদীনাং পত্ীবাধ্যত্বাদিতি বোধ্যং। অতইতি। উক্তোভয়নুত্রাভ্যাং বিপর্ন্ত- 

স্থিত করে। অতএব সদৃশী সদৃশেনোট়া ইত্যাদি বিশেষণ কখনে যে কোন 
প্রকার ছুহিতার অধিকার হয় না ইহ! দর্শিত হইল, অন্তথা পুত্রবৎ কন্তা 
মনুষ্যের অঙ্গাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার পিতৃধন সে থাকিতে অন্য বাক্তি 

কি প্রকারে গ্রহণ করিতে পারে, এই বচনে কন্তার সামান্ততঃ অধিকার 
কথিত থাকায় সবর্ণ অথচ সবর্ণ কতৃক বিবাহিতা ইত্যাদি কথন পুনরুত্ত হয় 
বিধায় গুথষতঃ সামান্ততঃ কন্ঠাধিকার কহিয়া সদৃশী সদৃশেনোড়! ইত্যাদি 

1 ছারা বিশেষ করিয়! কহিলেন ইহাতে পৌনরুক্ত্য দোয় হইল না ॥ ১৩৭। 

যেহেতু স্বপুত্রদ্বার! পিওদাতৃত্ব নিবন্ধন ছুহিতার গিভৃধনাধিকার হয়, সেই 
হেতু পুভ্রিকা পিভৃমরণাধীন তদ্ধনে জাতাধিকারা হইলেও পশ্চাৎ বন্ধা। হইলে 
অথবা তাহার পতির পুত্রোৎপাদন সামর্থের অভাব প্রযুক্ত পুত্রোৎপত্তি ন৷ 

দি নারির ্ | 
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পশ্চাদদ্যাত্বেন তত্তর্তববর্ধা প্রসবাঁসামর্ঘেন বিপর্য্যত্তপুত্রায়া 
মরণে তদ্ধবং ন ভর্ভঃ। যথা শঙলিখিতৌ।। প্রেতাঁয়াঃ 
পুত্রিকায়াস্ত ন ভর্তা দ্রব্যমহত্যপুত্রায়াঃ। তথা পৈঠীনসিঃ | 

 প্রেতায়াং পুত্রিকায়াং তু ন ভর্তা . দ্রব্যমহতি। * অপুঞ্জাম্ী 
কুমার্ধ্যা বা শ্বআ গ্রাহাং তাদন্যয়া। ততঃ কুমার্ধ্য। 'স্বলা 
অন্যয়া ব! সম্ভাবিস্তপুত্রয়। স্ব! তদ্ধনং গ্রাহাং অতঃ স্ত্র্যধিকারে 

পুজার; পুত্িকায়া মবণে কুমাধ্যাদীনামধিকারে প্রাপ্ডে ভর্ত রধিকারন্ত ব্যারৃভিরিতি 

সমগ্রোপসংহারঃ প্রীন্চস্ত যতঃ পুজ্রিকায়া৷ এব বিপরধ্যস্তপুজায়৷ মরণে ন তৎ সংজ্রাস্ত- 

দায়ে ভর্ত,রধিকারোহতঃ জ্রাধিকারেহস্তাসাংছুহিত্রাদীনামপ্যধিকারেইনস্ততং বিপর্য্যস্ত- 

পুত্রাণাঁং তাসাং মরণে ভর্ভূ,রধিকারম্ত ব্যাবৃত্তিরিতিব্যাচঞ্ুঃ তদবিপর্্যস্তপুত্রাঙ্গাইতি। 
এতপ্তৈব বিবরণং উৎপন্মৃতপুক্রায়াইতি। , অগ্র পক্ষাত্তরাভাবাঁৎ চকারঃ কাচিৎকঃ 
পাঠঃ প্রার্খাদিকঃ। অথাত্র শঙ্খলিখিতাদিবচনমেব উৎপনঘৃতপুতাবিষয়ং মন্ুবচনস্ত 

অনুৎপন্নপুত্রাবিষয়মিতি বৈপরীত্যমেব ন কুতঃ অনুৎপন্নপুত্রায়া৷ ইবাবিপর্ধ্যস্তপুজায়া 
অপি পিক্রপকার্ভাবেনাবিশেষাদিতি চেন্ন অবিপর্য্যস্তপুজায়াঃ পুত্রোৎপত্যৈব 
পিতুঃ পু্নামনরকনিবর্ঁকত্বেন কতোপকারকতঙা স্বামিত্ে নির্ববৃড়ে পিতুরিতরাঁপে- 

হইলে দে ধন তাহার মরণে তাহার ভর্তার হইবে নাঁ। যথ। শঙ্খলিখিত বচন 

পুত্রহীন। পুত্রিক লোকাস্তরিত। হইলে তৎসংক্রাস্তখন ভর্তা পাইবেন না। 

' তথা পৈঠীনন্ি বচন, পুত্রহীন! পুত্রিকার মরণানস্তর তদ্ধন ভর্তা প্রাপ্ত হয়েন না। 
কিন্ত তাহার কুমারী ভগিনী অথবা অন্ত সম্ভাবিতপুত্রা ভগিনী সেই খন 
গ্রহণ করিবে। অতএব স্ত্রীলোকের অধিফার মাঝ স্থলেই স্ত্রীধনাঁধিকারি 
তত্রাদির অবিকাঁরের ব্যাবৃত্তি হইল, তবে যে ধিরুত্ধ মন্থবচনটি আছে যথা 

পুরিকা পুজহীনা হইয়া! মঙ্নিলে পর তদ্ধন পত্রিকার ভর্ভাই লইবেপ্তাহাতে |- 
সন্দেহ, নাই। এই বচন, অবিপধ্যন্তপুত্র! অর্থাৎ উৎপরমৃতপুত্র! পুভিকার 

মরণে বুঝিতে হইবে । কারণ যে পত্রিকার একেবারে পুন্ধ হয় নাই, তাহ! 
অপেক্ষা! যাহার পুত্র হইয়৷ মরিয়া গিয়াছে তন্বারা পিতার উপকার আছে, 

১. পি ___.. এর 
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1 ব্যাবৃত্তিরম্তাঁধিকারস্য। যত্তু মনবচনং | অপুজ্রায়াং ম্ৃতায়াং 
তু পুত্রিকায়াং কৃথঞ্চন | ধনং তৎ পুত্রিকাভর্তা হরেতৈবাবি- 
চারয়ন্! তদবিপর্য্যস্তপুভ্রায়। উৎপননস্ৃতপুত্রায়াঃ পুত্রিকায়। 
মরণে বেদিতব্যং ॥ ১৩৮ ॥ 

পিগুদানমেব চ ছঘয়োরেকং নিমিত্তমন্ুবদতি বৃহস্পতি 

ক্ষয়া তন্তা এবাধিকোপকারকত্থাৎ তন্তর্ত,রধিকারোযুক্তঃ অতএব "দৌহিত্রস্ 
মুখং দৃষ্টা! কিমর্থমন্থশোচসী” ত্যনেন দৌহিত্রমুখদর্শনস্তাপি নরকনিস্তারকতেতি 
পুভ্রানুৎপতৌ তু পিক্রপকারাভাবাৎ তন্তাএব ন স্বামিত্বং কুতন্তৎপত্যুরিতি -তৎ- 
পিভৃধনাধিকারিণাং কন্তাদীনামেব তদানীং তত্রাধিকারস্ত স্তাধ্যত্বাৎ যদ্যপি বন্ধ্যা- 

ত্েনাবধৃতীয়াং জীবস্তামপ্যেবমুচিতং তথাপি প্রেতায়াইতি গ্রহণাৎ ন জীবস্ত্যাং 
তন্তাঁং অন্তছ্হিত্রাদীনামধিকারইতি। পরে তু নেদং বচনং পুতরিকাপিত্দায়পরং 
কিত্তু তর্দীয়সৌদায়িকাদিধনাস্তরবিষয়ং পুর্রিকায়াঃ পুত্রত্বেন তন্তাঃ ত্ধানে পি্র- 
ধিকারপ্রসক্তৌ৷ তদপবাদকমিত্যাহুঃ ॥ ১৩৮॥ 

দৌহিত্রাধিকারার্থমাহ পিগদানমেব চেতি। চকারোযুক্ত্ান্তরস্থচনায়। 
এবকারশ্চোপকারস্য প্রাধান্তার্থঃ। এতেন বিপর্যানস্তপুত্রা্গীঃ পিগুদানাযোগ্যায়া 

যেহেতু দৌহিত্রের মুখদর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত অনুশোচনা করিতেছ এই 
বচনদ্বারা দৌহিত্র মুখদর্শনেরও নরকনিস্তারকত! প্রতিপাদিত হয়। এজন্য 
পুল্রোৎপত্তি নিবন্ধন পুত্রিকার পিভৃধনে নিব্য্ঢ়ি স্বামিত্ব জন্মিবায় তদ্ধনে 
তাহার ভর্তার অধিকার যুক্তিসিদ্ধ। আর যে পুত্রিকার আদৌ পুত্র হয় নাই 
ও পুত্রের সম্ভাবনাও নাই তাহা দ্বার! কিছুম্মাত্র উপকার ন! হুইবায় সেই পুন্রি- 

কাঁরই বখন, পিতৃধনে অধিকার হয় না তখন তাহার ভর্ভার অধিকার 
' | কোথার 1ুতরাং পুন্রসম্তাবনায় পুিক পিভৃধনাধিকারিণী হইয়া অনুৎপকন- 

'পুত্র। হুইয়! মরিলে পু তদ্ধনে পিতৃধনাধিকারিভগিনী প্রভৃতিরই অধিকার 
ছুওয়া উচিত ॥ ১৩৮ ॥ 

এক পিওদাননূপ উপকার কন্ত! ও দৌহিত্র এই উভয়ের অধিকারের 

উনি তা. ছা ক ৯ ও 
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ষথা পিতৃধনে স্বাম্যং তস্যাঃ সৎন্বপি বন্ধুযু। তখৈব ততহ- 
তোহপীষ্টে মাঁতুমাতামহে ধনে । যথা যেন দৌহিত্রদেয়- 
পিণ্ডেন ছুহিত। পিতৃধনাধিকারিণী তখৈব তেনৈব পিগুঙগানেন 
ুহিতৃন্ুতোহপি মাতামহধনে স্বামী সৎস্বপি" পিত্রাদিযু। 
ন চ পুন্রিকাপুত্রাভিপ্রায়েণেদং বচনং “কৃতাককৃতাঁবাহপুত্রস্য 
পিভুর্দনহরী তু সা” এতদ্চনোপাত্তকৃতাৎকৃতছুহিত্রোরের 
তস্যাইতি তৎস্থতইতি তৎপদেন পরামর্শ প্রত্যাসত্ত্যতি- 

রেকাদ্বা অকৃতাপরামর্শ এব যুক্তোন তু তৎপরিত্যাগ্ | 

দুহিতুঃ সুতরাং নাধিকারইত্যপি হুচিতং। যথেত্যন্ত বিবরণং যেনেত্যাদি। 
তখৈবেত্যস্ত বিবরণং তেনৈবেত্যা্দি। ন চ পুত্রিকাপুত্রেতি। তথাঁচ দৌহিত্র. 
সামান্তাধিকারে নেদ্ং বচনং কিন্তু পুত্রিকাধিকার এবেতি ভাবঃ। এতেনোক্তবচনন্ত- 

পুত্রিকাবিষয়তয়! তন্তা এবাধিকারে পিওদানোপকারস্ত হেতুতয়৷ নির্দেশাৎ 
অপুত্রিকাণাং ছৃহিত্ত্বপুরস্কারেশৈবাধিকারাৎ তাঘৃশ্তা বিপর্যস্তপুত্রায়াঃ অপি 

ধনাধিকারন্ত নির্ব,ত্বাৎ তদনস্তরং তত্তর্তবেবাধিকারোন্ায্যইতি পূর্বোক্তপূর্ব- 

কারণ ইহা ,বৃহস্পতি অনুবাদ করিয়া! বলিতেছেন, যথা পিত প্রসৃতি বন্ধুসত্বেও | " 
যেরূপ কন্তার অধিকার হয়, সেইরূপ তাহার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্রও মাতৃ ও [-- 
মাতামহধনে স্বামী হয়। এই বচনে যথা শবের অর্থ যেরূপ অর্থাৎ যে 
দৌহিত্র দাতব্য পিওদানদ্বারা কন্তা পিতৃধনাধিকারিণী হুয় সেই পিগুদান- 
দ্বারাই কন্তার পুজ্রও পিত্রাদির বিদ্কমানে ও মাতামহধনে অধিকারী হয়। 
ভাল দৌহিত্রাধিকারের বচন কেবল পুত্রিকার পুত্র্ূপ দৌহিত্র বিষয়েই বলি না 
কেন তাহা বলিতে পার না । কারণ কতা হউক বা কৃতা না ইউক* উভয়, 

বিধা দুহিতাই অপুজ্রপিতার ধনভাগিনী এই বচনে, কৃতা ও অকৃতা এই ' 

ধবিগ্রকার ছুহিতারই প্রতিপাদন করাতে তন্তাঃ এই পদে ও ততম্ুত এই পদে 

তদ্ শব দ্বার! এ ছুইপ্রকাঁর কন্তারই উপস্থিতি হয়, বিশেষতঃ তন্তা এই 
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"অতএর,মনুঃ | দৌহিত্রোহ্বথিলং রিকৃখমপুত্রস্য পিতুর্রেৎ। 
(সএব দপ্ভাৎ দো পি পিত্রে যাতামহায় চ। পৌত্র- 
দৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষে নান্তি ধর্মতঃ ! তয়োহি নাতা- 

 পিতরো . সম্ত,তে। তস্য দেহতঃ | মাতামহদেহাৎ ছুহিতুঃ 
যস্তবং দৌহিত্রস্য ধনাঁধিকাঁরে হেতুত্বেন নিদ্দিশতি ন তু 
পুত্রিকাঁকরণং ইতরথা তদেব নিদ্দিশে । তথা ব্যক্তমাহ 

সএব। অকৃত1 ব! কৃতী বাপি যং বিন্দে সদৃশাৎ স্থতং। 
পৌঁত্রী মাতামহস্তেন দষ্ভাঁৎ পিগুং হরেৎ ধনং। অকৃতীজাত- 

স্যাপি দৌহিত্রস্যাধিকারমভিদধাতি ॥ ১৩৯ ॥ 

পক্ষো২পি হুচিতঃ| পরামর্শাদিতি । তদ্ষচনানস্তরমেব এতঘচনস্ত বৃহস্পতিনা 

অভিহিতত্বাদিতিভাবঃ। প্ররত্যাসত্যোতি।' কৃতাপেক্ষয়া অক্ৃতায়াঃ পশ্ডাৎ 
নির্দিষ্টত্বেন অগ্রিমতন্তাইত্যনেন তত্তা এবাব্যবধানাতিবেকাদিত্যর্থঃ। অতএবেতি। 
নিপ্দিশতীত্যগ্রেণান্বয়ঃ। নত্বিতি। এতেন এভঘ্চনং ন পত্রিকা পুত্রবিষয়ং কিন্ত 

দৌহিত্রসামান্তবিষয়ং দেহসস্ভবস্ত হেতুত্বেন নির্দেশাদিত্যপি দিদ্ধং ॥ ১৩৯। 

পদের অশ্ব করণে নৈকট্য ধরিলে অকৃতা ছুহিতারই অগ্রিম উপস্থিতি যুক্তি- 
সিদ্ধ। পরস্ত তাহার পরিত্যাগ কখনই হইতে পারে না অতএব মন্ুবচন, 
দৌহিত্র অপুত্রক মাঁতামহের সমস্ত ধন পাইবে, সেই দৌহিত্রই আপন পিতা 
ও মাতামহের পিগুধয় দিবে । আর পৌত্র ও দৌহিত্র এই ছুয়ের ইহলোকে 

ধন্দতঃ বিশেষ নাই। যেহেতু তাহাদের মাতা ও পিতা তাহার দেহ হইতে 
উৎপন্ন হুইয়াছেন। এই বচনে মাতাঁমহ দেহ হইতে কন্তার উৎপত্তিকেই 
দৌহির্রেয় এধিনাধিকারের কারণ নির্দেশ করিলেন, পুত্রিকাকরণকে কারণ 

'কহিলেন না। তাহা, হইলে পেই পুত্রিকাকরণকেই হেতুরূুপে নিদিষ্ট 
করিতেন, তথা সেই মুই সুব্স্ত কহিতেছেন, অকৃতা অথবা ক্কতা ছুহিতা 

সবর্ণ পতি হইতে যে স্থৃত লাভ কবে সেই সন্তানদ্বারা মাতামহ পৌন্রবান্ 

১৭ রী 
খা 

পপ সস সপ তত তেও পপ এত 
১০০০০ 
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বিঞ্চ স্মৃতি দৌহিত্রেপদযপুত্রিকাজাতপরং ' নিয়তং ? 1 
যথা বৌধাঁয়নঃ। অভ্যুপগম্য ছুহিতরি জাতং পুত্রিকাপুত্রং 
অন্যং দৌহিত্রং । বিদ্যাদিত্যনুবর্ততে । অতএব ভোজদেবে- 
নাঁপি কৃতাকুতচ্হিত্রধিকারে বৃহস্পতিরিত্যভিধায় যথা পিতৃধনে 
স্বাম্যমিতি বচনং লিখিতং। তথা গোবিন্দরাজেনাঁপি মনু 
টাকায়াং। অপুভ্রপৌত্রে সংসারে দৌহিত্রা ধনমাপ্র, মুঠ । 
পূর্বেবষান্ত স্বধাকাঁরে পৌত্রদৌহিত্রকাঃ সমাঃ। এতঘিফুুবচন- 
বলেন উঁঢাতঃ প্রাগেব দৌহিত্রস্যাধিকীরোদশিতঃ স চাম্মভ্যং 

নম্থ পৌত্রী মাতামহস্তেনেত্য ভিধানাৎ অক্কৃতাপদং অভিসন্ধির্ুতাপরং অপুত্তি- 
কাপুত্রন্ত মাতাঁমহপৌত্রত্বানুপপত্তেঃ অভিসন্ধিমাত্রাং পুত্রিকেত্যেকেফামিতি 
গোঁতিমদর্শনাৎ অভিসন্ধিমাত্রেণাপি পুত্রিকী সন্ভবাৎ তথাচাঁকতা অবাক তেত্যর্থাৎ 

নৈতদ্বচনমপুত্রিকা পুত্রবিষয়মতমাহ কিঞ্চেতি। অন্তং দৌহিত্রমিতি। এতেনা- 
কতেতি বচনং পোত্রীত্যন্থ্বাদাদস্ত পুত্রিকাপুত্রপরং «“দৌহিক্রোহাথিলং রিকৃথ- 

মিতি* বচনস্ত দৌহিত্রগদশ্রবণাৎ অপুত্রিকা পুত্রপরমেবেত্যকতাপুত্রস্তাপ্যধিকারঃ 
পিদ্ধএবেতি দর্শিতং। অভ্যুপগম্য পুত্রিকাত্েন শ্বীকৃত্য। অতএবেতি। যথা 

পিতৃধনে স্বাম্ঃমিতি বচনন্ত কৃতাকৃতজাতদৌ হিত্রবিষয়ত্বাদেবেত্যর্থ:। বৃহস্পতি- 
বাক্যে পৌআাদিপদাভাবাৎ অকৃত অপুত্রিকেতোবার্থ ইত্যাশয়েনাহ সদৃশী সদৃশে- 

হয়েন, অতএব সেই সম্ভানই মাতামহের পি দিবে ও ধন লইবে। এই 
বচনে অক্ৃতাজাত দৌহিত্রেরও ধনাধিকাঁর কহিলেন ॥ ১৩৯ ॥ 

আন্ন সকল স্মৃতিতে দৌহিত্র পদটি অপুরিকা ছুহিত্জাত ফঁহিত্রেরই 
বাচক নিয়মিত, থা বৌধায়ন, পুত্রিকারূপে অভিসন্ধি করিয়া দান" কারিলে 
সেই কন্যাতে যে পুত্র জন্মে তাহাকে পুত্রিকাপুত্র বিয়া জানিবে, অন্যকে | 
দৌহিত্র বলিয়া জানিবে। জানিবে এই পদটি , পূর্ব হইতে অনুবৃত্তিল 

বুঝিতে হইবে । অতএব ভোঁজদেবও কতা এবং অকৃতা ছুহিতারু অধিকার- 
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ন রোচতে সদৃশী সদৃশেনোঢেত্যাদিবিরোধাৎ বিভতৃঢায়াঃ 
প্রাুক্তরূপায়া অভাবএব সৎস্বপি পিক্রাদিদৌহিত্রস্যাধিকারঃ 
তখৈবেতি ছুহিত্বস্তাববিধানাৎ তত্হতোহপীত্যপ্যর্থতয়া চ 
নির্দেশাৎ দৌহিত্রস্য জঘন্যতীবগতেঃ। অতৌঁচুহিত্রনস্তরং 
দৌহিত্রস্যাধিকারইতি সিদ্ধং ॥ ১৪০ ॥ 

নেতি। বিরোধাদদিতি। তেন পুত্রাভাবএব ছুহিতুরধিকারস্ত প্রতিপাদনাৎ 
নুতরামেব দৌহিত্রস্ত তদনস্তরত্বাদিত্যর্থ:। প্রাগুক্তরূপায়া! অবিপর্য্য্পুত্রায়ঃ। 
ছুহিতৃবস্ভাববিধানাৎ তত্তল্যত্বাভিধানাৎ জৎঘন্যতাবগতেরিত্যগ্রেণাস্বয়ঃ অত্র হেতুঃ 
উপমেয়স্ত উপমানাপেক্ষয়া অপকর্ষবৌধস্ত সার্ব্বলৌকিকত্বমিতি | হেত্বস্তরমাহ 
তৎনস্গুতোষ্পীতি। চকারোভিন্নক্রমে অপার্থতয়া অপার্থা্বিতার্বোধকতৎস্থতোৎ- 

পীতিশবার্থতয়! নির্দেশাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৪০ ॥ 

স্থলে বৃহস্পতি কহিতেছেন এই বলিয়া যথা পিতৃধনে স্াম্যং এই বচনটি 
লিখিয়াছেন। তথা গোবিন্দরাজ ও মন্ুর টীকাঁতে পুত্রপৌত্রবিহীন সংসারে 
দৌহিত্রেরাই ধন পায়। যেহেতু পূর্ববপুরুষগণের শ্রাদ্ধকরখে পৌত্র ও. 
দৌহিত্রগণ সমান হয়, এই বিষ্ুবচন, বল করিয়া বিবাহিতা কন্তার পূর্বেই 
দৌহিত্রের অধিকার দর্শাইয়াছেন, তাহ! আমাদের মত সিদ্ধ নহে। কারণ 
উক্ত গোবিন্দরাজের মত সদৃশী সদৃশেনোঢ়া ইত্যাদি বচনের বিরুদ্ধ। কিন্তু 
পূর্বোক্ত পুত্রবতী ও স্তাবিতপুত্রা কন্যার অভাবস্থলেই পিত্রাদি বিদ্যমানেও 
দৌহিত্রের অধিকার হইবে । যেহেতু 'তখৈব এই পদের প্রয়োগে কন্তার 
সঙ্গে দৌতত্রের উপমান উপমেয়ভাব প্রদর্শন করায়, উপমান হইতে উপ- 
মেয়ের জপরৃষ্ঠতা লোকগ্রসিদ্ধ। আর তাহার পুত্রও অধিকারী এই বাক্যে 
অপি শব ঘটিভ দেৌহিত্রের নির্দেশ করায় কন্তাপেক্ষা দৌহিত্রের নিরুষ্টতা 

গ্রতীতি হয়। অতএব ছুহিতার অধিকারানস্তরই দৌহিত্রের অধিকার 
শাস্তরসিদ্ধ )॥ ১৪ ॥ 
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সৎন্যপি বন্ধুধিত্যনেন পিত্রোরধিকারঃ পত্বভাবে 
ম্যায্যোহপি ছুহিতৃর্দৌহিত্রাভ্যাং বাধিত ইতি বাধকাভাবে 
পিত্রোরধিকারঃ সুচিতঃ । অতএবানস্তরং বৃহস্পতিঃ ৷ তদভাবে 
ভ্রাতরস্ত ভ্রাতৃপুত্রাঃ সনাভয়ঃ। সকুল্যা বান্ধবাঁঃ শিষ্যাঃ 
শ্রোত্রিয়া ধনহারকাঃ। তচ্ছবেন দৌহিত্রস্য পিত্রোশ্চ 
সুচিতয়োঃ পরামর্শ । তেনামীষামভাবে ভ্রান্রাদীনামধিকারঃ। 
যত্ত বালকবচনং “পত্বী ছুহিতরশ্চৈৰ পিতরো ভ্রাতরস্তথা” 
ইত্যাদিরিয়তক্রমাদধস্তন এব দৌহিত্রপ্যাধিকারইতি তদ্বৃহ- 

ন্পসতিবচনেন বিরোধাৎ বালবচনমেব বহুবচনাস্তদুহিভূপদেনৈব 

অতএবানস্তরমিতি। যথা পিতৃধনে স্বাম্যমিত্যনস্তরমিত্যর্থঃ। তচ্ছষেনেতি। 

অন্যথা পিআ্রোরস্চনে দৌহিজ্রাভাব এব ভ্রীত্রধিকারে পিতরৌ ভ্রাতরন্তথেত্যাদি 
যাজ্ঞবন্থ্যাদিবিরোধঃ গ্তাদিতিভাবঃ। সএব দদ্যান্ৌ পিগাবিতি মন্থুবচনং পুজি- 
কাপুত্রপরমেব পিতৃধন গ্রহণপক্ষে মাতামহুধনগ্রহণপক্ষে চ উভয়পক্ষপিওদান- 

বিধায়কং পিতৃধনাগ্রহণ্ণে তু কেবলমাতামহ্পক্ষন্তৈব পিগদানমিতি অপুজিকা- 
পুজ্রর্ূপদৌহিত্রাধিকারস্ত পত্ধী ছুহিতরশ্চেত্যাদিনা নির্দিষ্টাধিকারিণাং অনস্তরমে- 
বেতি বালকমতং তদপাকর্ত,মাহ যত্বিতি। বৃহ্পতিবচনেনেতি । “তখৈব তৎ- 

সুতোহপীষ্টে মাতৃমাতাঁমহে ধনে” ইত্যনেনেত্যর্থঃ। বালবচনমিতি। শিশোরি- 
বানভিসংহিততাৎপর্য্যস্ত বচনমিত্যর্থঃ । নম্বেবং যাজ্ঞবস্থ্যাহ্যক্তক্রমবিরোধঃ তৈর্" 
হিত্রনস্তরং দৌহিত্রস্তানিদেশাদতআহ বছুবচনেতি। ছহিতুরটানুড়াভেদেন 

বন্ধুগণ সন্বেও? এই বৃহল্পতি বচনম্বারা পিতামাতার অধিকানু পদ্ধীর 
অভাবে স্তায়যুক্ত হইলেও কন্যা ও দৌহিত্র এই ছইজন এ অধিকারে যখন ও 
প্রতিবন্ধক হুইল তখন কন্তা ও দৌহিত্রূপ বাধকের গ্মভাবে পিতামাতার 
অধিকার জ্ুতরাং হুচিত হইল । এজগ্ত আর ম্পষ্টরূপে কিছু না 
বলিয়া! যথা পিভৃধনে স্বাম্যং এই বচন বলিয়াই তদনস্তর বৃহস্পতি কহিতেছেন। 
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কন্তোচাদৌহিত্রাণাঁং নির্দিষ্টত্বাৎ ক্রমবিয়োধাতাবাৎ যথা 

“ম্বর্যাতজ্য হাপুত্রস্যেতি” পুত্রপদং প্রপৌন্তরপর্য্যস্তপরং পিগু- 
দত্বাবিশেষাঁৎ তথ! দৌহিত্রস্যাপি পিগুদত্বাৎ তৎপর্ধ্স্তপরং 
ছুহিতৃপদরং 'যথ। বা "পুত্রাভাবে তু ছুহিতা তুল্যসম্তানদর্শনাৎ” 
ইত্যত্র পুত্রপদং পত্বীপর্য্যস্তপরং অন্যথা ভুহিতরইতিবনুব- 
চনমনর্ঘকং স্যাৎ পত্বী তৎ্ম্ৃতইত্যাদিবদেকষবচনষে কৃর্য্যাৎ 

ভ্রাতরইত্যদ্যাপি বহুবচনপ্যার্থবত্তাং বক্ষ্যামঃ ৷ কিঞ্চ পিত্রা- 
দীনাং রাজপর্য্যস্তানাং ক্রমনিয়মাৎ রাঁজ্ঞোহভাবে “ দৌহিত্র- 

ঘৈবিধ্যাৎ বনুত্বান্বায়ান্ুপপত্তা তখৈব তৎম্থতোঁপীতি বৃহম্পতিন৷ দৌহিত্রস্ত 

দুহিতৃধম্শীতিদেশেন চ অজহতস্বার্থলক্ষণয়া ছুহিতৃপদস্ত হুহিতৃদৌহিত্রোভয়পরত্বা- 
দিতিভাবঃ। লক্ষ্যতাবচ্ছেদকত্ত অনুঢ়োটাদৌহিত্রান্ততমত্বাদিকমিতি বোধ্যং। 
অসগোত্রত্বে তি সাক্ষাৎপরম্পর সাধারণপার্ধশকতৃত্বমিতি কেচিৎ। প্রপৌ্র- 

যথা তদভাবে ভ্রাতা, ভ্রাতপুত্র, জ্ঞাতি, শিষ্য, বান্ধব সকুল্য, এবং শ্রোতরিয় 
ইহার! ধনাঁধিকারী হন। এই বচনে তদ্শবদ্ধারা দৌহিত্র এবং পূর্বোক্ত 
প্রকারে সুচিত পিতা এবং মাতার উপস্থিতি হইল। অতএব দৌহিত্র এবং 
পিতামাতার অভাবে ভ্রাত্রার্দির অধিকার হইবে। | 

দৌহিত্রের অধিকার বিষয়ে বালক নামক নিবন্ধকার বলেন যে “'পতী 
ছুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরন্তথা” ইত্যাদি বচনে ক্রমনিবন্ধ থাকায় নির্দিষ্ট 
অধিকারিগণের সর্ধ্শেষেই দৌহিত্রের 'অধিকাঁর হইবে, এই কথা বৃহস্পতি 
বচনের,দুগ বিরোধ প্রযুক্ত বালকেব কথার সভায় অগ্রাহথ। যেহেতু উত্ত 

যাঁজবন্র্বিচনে, বছুবচনাস্ত দুহিত্পদের প্রয়োগ থাকায় তন্বারা কুমারী ও 
বিবাহিতা কগ্ঠা শুবং দৌহিত্রেযর় নির্দেশ করায় যাজ্ঞবন্ধোক্ত ক্রমের সঙ্গে 
বিরোধ ও ঘটিল না। যেমন দ্ষর্াতস্য হ্পুত্রস্য এইস্লে পুন্ত্রপদটী পিওদা- 
নাধিকঁনের অবিশেধপ্রযুক্ত প্রপৌন্রপর্যস্তকে বুঝাইয়৷ দেয়, আর যেমন 

৮... 
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স্যাধিকারে। বাচ্যঃ ন চ কদাচিদ্রাজ্ছেহভাবোহস্তীত্যনধিকার- 

এবাভিহিতো ভবেৎ। তম্মাৎ বিশ্বরূপজিতেক্ড্রিয়ভোজদেব- 

গোবিন্দরাজৈছুহিত্রভাবে দৌহিত্রস্যাধিকারো নিরূপিত 
আদরণীয়ঃ ॥ ১৪১ ॥ ্ 

|. যদ চ কন্তা জাতাঁধিকার! পশ্চাৎ পরিণীতা সতী আ্সিয়তে 

তদ1 তদ্ধনং কন্যায়! নানান অভাবে যেষামুঢ়া- 

পর্যন্তপরধিতি। অত্র লক্ষ্যতাবচ্ছেদকং সগোত্রত্তে (সি পার্বণকর্তৃত্বং । বক্ষ্যাম- 

| ইতি সংস্থষ্টবচনব্যাখ্যাবসবে ইতার্থঃ ৷ ছুহিভূপদস্ত দৌহিত্রপর্য্স্তপরত্বাভাবে 
দোঁষমপ্যাহ কিঞ্চেতি ॥ ১৪১ ॥ 

দৌহিত্রাধিকারং নিরূপ্য কন্ঠাধিকাবে বিশেষমাহ যদেতি। কেচিত্ত, পুত্রিকাঁয় 
বিপর্য্যস্তপুত্রায়।৷ অভাবে তৎপিতৃধনং *ন ন্ডর্ভ,ঃ কিন্তু পিতৃধনাধিকারিণামিত্যুক্তং 

শপ, পপি সস পাসপপশাশীটা পক শিস ্পীটদ্শী টি পাস্তা পাবি পাকা শিশাশািশাীশিস্পা শা টি শাস্রোসপপপাশিস্পীকপসালিস্পা শশা পিন্লা স্টপ 

পুত্রাভাবে তু ছুহিত! তুল্যসস্তানদর্শনাৎ এই বচনে পুত্রপদটী পন্থীপধ্্যস্তের 
উপস্থাপক হুয়, সেইরূপ দৌহিত্রের পিগুদাতৃত্ব থাকায় ছুহিত্ শব্দটি দৌহিত্র- 
পর্য্যস্তকে উপস্থিত কবে, তাহা! না হইলে ছহিতরঃ এই বচন নিরর্৫থক হয়। আর 

উক্তবচনে পত্রী, তৎন্ত, ইত্যাদির স্তাঁয় একবচনই প্রয়োগ করিতেন এবং 

ভ্রীতরঃ এইপদে বহুবচনের সার্থকত৷ সংস্ষ্টবচনের ব্যাখ্যাস্থলে বলিব। 

বালকোক্ত মীমাংসায় আবও দৌষ দেখাইতেছি যথা, যাঁজ্ঞবন্থ্যবচনে পিআাদি 

রাজপর্যান্তের ক্রমনিবন্ধ থাকায় উপলক্ষণ শ্বীকাঁর না করিলে রাজার অভাবেই 
দৌহিত্রের অধিকার বলিতে হইবে তাহাতে রাজার ত্ভাঁব কখনই ঘটিতে 

পারে না, নুতরাং ফলে দৌহিত্রের অনধিকারই বল! হয়। অতুব্ বিশ্ব, 

জিতেন্ত্রি, ভোজদেব ও গৌবিন্দরাজকর্তৃক ছুহিতার অভাবে যে *দৌহিত্রের 
অধিকাৰ স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাই আদরণীয় ॥ ১৪১ ॥ » 

যদি কুমারী পিতৃধনে জাতাধিকারা হুইয়! পশ্চাৎ ক্ভ্তাহিতা৷ হইয়া মরে তবে 
তদধিক্কৃত সেই ধনে অনুৎপন্নাধিকার! কম্তাব অভাবে অর্থাৎ আদৌ কুমারী না 

: শিরা রিরোরা কারা রাটারারারর 
[ ৩৬ ] 
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'দ্বীনাং প্রতিপাদদিতং উৎপন্নীধিকারায়া অপ্যভাবে তেষামে 
তদ্ধনং ন তু তন্তত্রণাদীনাঁং ভবতি তস্য জ্্রীধনবিষয়ত্বাৎ “ভু 
তামরণাঁৎ ক্ষান্তেতি” বচনেন জাতাধিকারায়াঃ পত্যা অভা। 

অনুৎপন্নাধকারপত্বযভাবোক্তানাং পুর্ববধনঘ্বামিদায়গ্রাহিণ 
ছুহিত্রাদীনাং ধনাধিকাঁরস্য দ দর্শিতত্বাৎ পত্ভীতো৷ জঘন্চুহিং 

পা পপ এ 

অপুত্রিকায়াস্তগরাত্বে কিং স্তাঁদতআহ মাহ বদেতি ইত্যাছুঃ | ঘ্রিয়তে ইতি। পুত্রমহ 
পাদোত্যারদদি। ততন্তেতি। ভত্রদ্যধিকা রার্থকবচনস্তেত্যর্থঃ আদিনা পিতৃম 

্রীতৃণীং গ্রহণং। উক্তাধর্থে যুক্তিমাহ ভূত্বীতেতি। অধিকাবে অধিকারসাধ্ 
অয়মর্থ ইতি। জাতাধিকারাভাবে অনস্তরাধিকারিণামুঢ়াদীনামধিকারইত্যেব' 
পোহর্থইত্যর্থঃ | নন্থু যাঁবদ্ধচনং হি বাচনিকমিতি স্তায়াৎ পত্যধিকারএব তথ 
অন্তথা তত্র পত্ীপদোপাদানবৈযর্থা।পত্তিঃ অতঃ পত্বীপদন্তস্ত্রীমাত্রপরত্বমাহ যে 

পড়ীতি। ভুঞ্জীতামরণা ক্ষান্ত! ইতাত্র পত্বীপদং স্ত্রীমাব্রোপলক্ষক মিতযর্থঃ। 
কিমত্র স্ত্রীমাত্রোপলক্ষকত্তে বীজমিতি চেৎ অত্রায়ং ভাবঃ স্ত্রীদংক্রান্ত ধনন্ত স্ত্রী 

থাঁকিলে যে বিবাঁহিত। কন্তাপ্রভৃতিব অধিকাঁর হইত তাহাতে জাতাধিকারা হ্ 

মরিলেও তাহাদেরই সেই ধনে অধিকার হইবে, তাহাব ভর্তা ইত্যাদি স্ত্রীধনা 
কারিগণের অধিকার হইবে না । কাবণ স্ত্রীধনস্থলেই ভত্রবা্দির অধিকার সংক্র 

ধনে নহে, (এই স্থলে টীকাকারেব মতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে যথা,কুমারী পিভৃধ 
ধিকারিণী হইলে যদি তাহার পুল্রসস্তাঁন জন্মে তবে এ ধনে তাহার নিবৃণঢ় 
জনিয়া স্ত্রীধনের ন্ায় গণ্য হইবে বিধায় পূর্বস্বামীর উত্তরাধিকারি বিবার? 
কন্ঠাগ্রভৃতিরা না! পাইয়া এ ধন এ জাতাধিকাঁবা কুমারীর পুত্র ও ভর্তৃ্রত 
স্রীধনধিকু/নিরাই পাইবে, এই বিশেষটি মূলগ্রন্থের মত নহে অর্থাৎ জাতাধিক 
কুমারীর পূর্ন হউক বা! না হউক তাহাব মৃত্যুর গর ধন পূর্বস্বামির উত্তরা 
কারিরাই নৈকট্যানুসাজ্মে লইবে। ) 

আর “তঙ্গীতামক্ক্াৎ ক্ষান্তা” এই বচনদ্বারা' জাতাধিকাঁর1! পত্বীর অভ 

যখন পূর্বন্বামিব উত্তবাঁধিকাঁধি কন্া প্রভৃতির ধলাধিকাঁর দর্শিত হইয়াছে ত 



& 
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০৯৯০ পপ পাস শপ? পপ পাপ সস ৯০ তত পপ এ পপ পপ শী সপ পালি 

দৌহিত্রয়োরধিকারে দণ্ডাঁপুপন্যায়সিদ্ধোহয়মর্থ;। যঘ! পত্রী" 
ত্যুপলক্ষণং স্ত্রীমাত্রাধিকারে অয়মর্ধোবোদ্ধব্যইতি তাঁৎপর্যযং। 
ইতি ছুহিভৃদদীহিত্রয়ৌরধিকারঃ ॥ ১৪২ ॥ 

দৌহিত্রস্যাভাঁবে পিতুরধিকারে! ন মাতুঃ নাঁপি খুগপন্মাতা৷ 
পিত্রোঃ “তদভাবে পিতৃগাঁমি তদভাঁবে মাঁতৃগামীতি'”বিষণ- 
বচনবিরোধাঁৎ। যত্ত, মন্ুবচনং। অনপত্যস্য পুভ্রস্য মাতা 

দায়মবাপ্র,য়াৎ। মাতর্যপি চ বৃত্ায়াং পিতুন্মাতা “হরেদ্ধনং | 

ত্বাভাবাৎ অধিকারিবিশেষস্তাত্র বচনাদ প্রাপ্যা। বৈয়র্থাপত্তেঃ আকাঁজ্ষয়। কল্পনে 

সাদৃণ্ঠাৎ স্ত্বীসংক্রান্তধনদাত্রস্ত পূর্বস্বামিদায়াদরূপোহধিকারী কল্পনীয়ইত্যেতদর্থং 

| পর্ীপদস্ত স্ত্রীলক্ষকত্বমিতি। অখৈবং গন্ীতোহভ্যহিতায়াঃ পুত্রিকায়াঃ তথা 

দর্শনাৎ পুত্রিকৌবসয়োঃ সাম্যাৎ পুত্রাদিরহিত্রস্ত গুরসম্তানস্তরং তদ্ধনং তৎপত্ত্যা ন 

্তাঁৎ স্তাচ্চ দায়াদানাং ছুহিত্রাদীনামিতি চেনমৈবং পুত্রম্ত জন্মনৈব কতোপকারতয়া 
তত্র তন্ত স্বামিত্বে নিব্ণঢ়ে তদনন্তবং তদুত্তবাঁধিকারিণাং তৎপত্ব্যাদীনাং তত্রাধিকা- 

রন্ স্তাষ্যত্বাৎ বিপর্যন্তেপুত্রায়ান্ত পুত্রিকায়া উপকারলেশাভাবাৎ তদধিকারস্তৈবাঁনি- 
বৃণঢৃতয়া তদনস্তরং দায়াঁদাধিকারন্তৈব ন্াষ্যত্বাদিতি ॥ ১৪২ ॥ 

দৌহিত্রাধিকারং নিবপ্য তদনন্তরং পিতুবধিকারমাহু দৌহিত্রস্তাঁভাবইতি। ন 

মাতুরিতি পিতুঃ পূর্বমিতি শেষঃ। যাঁজ্ঞবন্ধ্যবচনে পিতরাবিতি দন্দনির্দেশাৎ 
এ 

পড্ধী অপেক্ষা! নিকৃষ্ট! কন্ার অধিকারস্থলেও এরূপ অর্থ, অর্থাৎ পূর্ববস্থামির উত্তরা- 
ধিকারিগণেব অধিকার দপ্ডাপুপন্তায়সিদ্ধ। অথবা ভূঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা এই 
বচনে পদ্বীপদ উপলক্ষণ, অর্থাৎ সকল স্ত্রীলোকের অধিকারম্থলেই নির্বণঢ স্বত্বা- 
ভাব প্রযুক্ত তাহাদের মৃত্যুর পর পূর্বস্বামির উত্তরাধিকারিদেরই অশ্থিুর বুঝিতে 
হইবে, এইটি বচনের তাংপর্্য। ইতি কন্ঠ! ও দৌহিত্রের অধিকার কথন সমটুর্ণা১৪২। 

দৌহিত্র না থাকিলে প্রথম পিতারই অধিকার হইবে মঁতাঁর নহে । এবং পিত। 
মাত। এই উভয়ের এককালীনও অগ্নিকার নহে। যেহেতু অৃহার অভাবে পিতৃগীমি, 

তদদভাবে মাতৃগামি, এই বিষ্ুুবচনের সহিত বিরোধ হয়। আর অপত্যরহিতপুত্রের 

২ 

চালাল ভালা দা 
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' যচ্চ বৃহস্পতিবচনং | ভার্ধ্যাস্থতবিহীনস্য তনয়স্য মৃতস্য চ। 
মাত। রিকৃথহরী জ্ঞেয়া ভ্রাতা বা তদনুজ্ঞয়।। তৎ পিতৃপ- 
ধ্যস্তাভাবে বোদ্ধব্যং ॥ ১৪৩ ॥ ' 

স্যায়াগতঞ্চেতৎ দৌহিত্র পরতোমাভৃতশ্চ পূর্ববং 
পিতুরধিকারইতি মৃতপিগুস্বতভো গ্যান্যপিগুদয়দাতুর্দেগহিত্রাৎ 
স্ৃতভোগ্যান্যাপিগুঘয়মাত্রদাতৃতয়া পিতুর্জঘন্ত্বাৎ মাত্রাদি- 
ভ্যস্ত সৃতভোগ্যান্যপিগুদয়দাতৃতয়া “বীজস্য চৈবং যোন্যাশ্চ 

যৌগপদ্যাধিকারমাশঙ্ক্যাহ নাঁপি যুগপদিতি। তদভাঁবইতি। এতেন তদভাঁবে 
মাতৃগামি তদভাবে পিতৃগামীতি রত্বীকরাদিভি পিখিতঃ পাঠো বক্ষ্যমাণবিবোধাৎ 
ভ্রমবিজ্্তিত এবেতি ধ্বনিতং। তৎপিতৃপর্যাস্তাভাবইতিবক্ষ্যমাণস্তায়োপলন্ববিষু. 

বচনেন মন্্ুবচনে অপত্যপদস্ত পত্র্য।দেঃ বৃহস্পতিবচনে চ ভার্ধ্যাপুত্রপদয়োঃ পৌত্রা- 
দেরুপলক্ষকত্বস্তাবশ্কত্বাৎ পিতুরুপলক্ষকত্বস্তাপি মুক্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৪৩ ॥ 

হযায়মাহ স্ায়াগতমিত্যাদি। দৌহিআৎপরতোহধিকাবে হেতুমাহ মৃতপিগ্ডেতি ! 

মাতৃতঃ পূর্বমধিকারে হেতুমাহ মাত্রার্দিভ্য ইতি। যুগপদধিরণরাভাবে হেত্বস্তব- 
মাহ পিতবাবিনাত্রেতি। পিতৃক্রমএবেতি । পিতুঃ প্রাক্ প্রাতিপাদিতত্বাদিতিভাবঃ। 

প্রাক. গ্রতিপত্ভিং দর্শয়তি তথাহীতি। তথাচ পিতবাৰিতি পিতৃক্রমীভিধানপরমেব । 
€& 

শীত পোপ | পাস শীত আপস | পা পপি পি আপ পা সি পা সওজ সপ পপ ৯ পপ পা 

ধন মাতা পাইবেন এবং মাতাব মৃত্যুর পব পিতাব মাতা অর্থাৎ পিতাঁমহী সেই | 
ধন গ্রহণ করিবেন এই মন্গবচনটি, আর ভার্ধযাপুত্রবিহীন পুত্রের ধনগ্রাহিণী জন- | 

নীকে জানিবে অথবা! তাহার অনুমতিক্রমে ভ্রাতাকে অধিকাবী জানিবে এই 

বৃহম্পতি বচনটি উপলক্ষণদ্বার1 পিতৃপর্য্যস্তের অভাবে বুঝিতে হইবে ॥ ১৪৩ ॥ 
ঘ্ৌন্ডির্শর পর এবং মাতীর পূর্বে পিতার যে অধিকার, ইহ স্তাযসিদ্ধও বটে! 

যথা মৃতব্য্তির পিও ও মৃতব্যক্তির ভোগ্য অপর পিগুদ্ধয দাতা দৌহিত্র অপেক্ষা 

'মৃতভোগ্য অপর পিওর্নমাত্র দাতৃত্ব প্রযুক্ত পিতার নিক্ষ্টতা বিধায় দৌহিত্রের পর 

|শিভার অধিকার ও মাতু্রভৃতি হইতে মৃতভোগ্য পিগুঘয দাতৃত্ব নিবন্ধন এবং 
[বীজ ও যোনি এই উভয়ের মধ্যে বীজকে উৎকৃষ্ট বলাষায়, এই মন্ুবটনদ্বারা উৎক- 

পপ 

৯ ০০ চপ ৯৮ পা এবার ০০৪৭, আউল ০: সর এ অজ ১ কা বার সি আরএসএস এ) ? 
০ 
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বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে” ইতি মনুবচন।বগতৌতৎকর্ষেণ চ বলবন্বাৎ- 
পিতরাবিত্যত্র চ পিতৃত্রম এবাবগম্যতে । তথাহি পিতৃপদাৎ 

প্রাতিপদিকাৎ প্রথমং পিতুরবগতেঃ পাঁশ্চাত্ত, দ্বিবচনবলেনৈ- 
কশেষকল্পনয়! মাতৃরবগমাৎ * অতঃ ক্রমজ্ঞানং "ক্রমাভিধান- 

ব্যাপ্তং তত্নিবর্তমানং ক্রমজ্ঞাঁনং নিবর্তয়তীত্যনুমাঁনং তদ- 

ততপ্রাপকস্ত উক্তন্তয়োপবুংহিতবিষ্ুবচনমেৰ অতোহত্র দ্বিবচনাবগত্লাহিত্যং অভি- 

ধানক্রিয়াপেক্ষয়ৈব গর্গা! ভোল্যন্তামিতিবদিতিভাবঃ | কেচিত্ত, পিতরাবিত্যত্র 

যুগপত্দব 'পিত্রোরন্বয়বোধঃ তথাচ ক্রমিকান্বয়বৌধন্ত ক্রমিক ারথনমরণব্যাগকতর 

প্রকৃতে ব্যাপকন্ত ক্রমিকান্ব্নবোধস্তাভাবে ব্যাপ্যন্ত ক্রমিকপদার্থন্মরণস্তাপ্যগাবাৎ 

যুগপদেব ছয়োরুপন্থিত্যা যুগপদেবাধিকারঃ পিরোরিতি বদস্তি তন্মতং দুষয়তি অত- 
ইতি। উক্তক্রমেণ ক্রমিকোপস্থিতেরাবস্তুকত্বাৎ ইত্যর্থ:॥ ক্রমজ্ঞানং ক্রমিক- 
পদার্থন্ববণং ক্রমাভিধানং ক্রমিকা্বয়বোধঃ তথযাপ্রমিতার্ঘ; ততক্রমাভিধানং ইত্যন্ত- 
মানমিতি ইতিব্যাপ্তেহেতোর্বদনুমানং ব্যাপ্য।ভাঁবসাধনে ব্যাপকাভাবরূপং যৎ লিঙ্গং 
তদপ্রমাণং অর্থাসাধকং অর্থাসাধনে স্বরূপাসিদ্ধিহেতুমাহ ব্যাপকনিবৃত্তেরিতি | 
তথাচ তয়োরম্বয়বোধঃ ক্রমেণৈবেতিভাবঃ | নন দনছস্থলে সাহিত্যেন যু্ীপদন্য- 

পা এ শপ অপ 

াবগতি নিরন্ধন পিতার বলবস্ব প্রযুক্ত মাতার পুর্বে পিতার অধিকার স্থির হইল। 

আররাঁজবক্যবচনে পিতরৌ এইপদেওপিত্ৃক্রমেরই অবগতি হয়। কারণ প্রাতিপদিক 

| পিতৃশব্ে প্রথমতঃ পিত।বই উপস্থিতি হয়, পশ্চাৎ দ্বিবচন বলে একশেষ করন! দ্বারা 

মাতার অবগতি হয় বিধায় অগ্রে পিতা তাহাঁব পর মাতা এইরূপ ক্রম প্রতি- 

পাদিত হইল | অতএব কেহ যে বলেন ক্রম জ্ঞানটি ক্রম কথনের ব্যাপ্য 

* অতইতি জ্ঞানশবো! অনুভবং, অভিধানং পদার্থস্বরণং ক্রমভিধানজন্তত্বাৎ 
ক্রজ্ঞানন্তেতি ভাবঃ। তর্দিতি ক্রমাঁভিধাঁনমিত্যর্থট। অনুমানং মাভীপিতরো ন 
পুত্রসম্বন্ধিত্বেন পিতরাবিত্যেতজ্জ্বনকজননীক্রমিকশব্দবিষয়ৌ ক্রমিকতদ্বাক্যস্থপদ-* 
তা যন্ন ক্রমিকোপস্থিতিবিষয়ো ন যতক্রমিকশব্যান্ুভবগোচরো 
থা তব বেদে স্ত ইতাত্মকং। ব্যাঁপকনিবৃত্তেরিতি ব্যাঁপকন্ ভ্রমাভিধানন্ত 
রা অসিদ্বত্বাদসত্বাৎ এতেন শ্বরূপা সিদ্ধিরুক্তা | 

গং গে 
পরস্পর” ওরাও ১৬০০০ র্০০ »এররচরএহএর* ওআর প্রা০মম ৯৭ পবা এরর তারপরও নরম পা 
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শা পপ এ আসি 

প্রমাণং ব্যাপকনিরৃত্েরসিদ্বত্বাৎ বিষ্ু্বচনবিরোধাচ্চ । ইতি 

পিতুরধিকারঃ ॥ ১৪৪ ॥ 
পিতুরভাবে মাতুরধিকারঃ পিতুরধিকারানস্তরং তদভাবে 

মাতৃগাঁধীতি' বিষুঃশ্রুতেঃ। যুক্তঞ্চেতৎ গর্ভধারণপোঁষণাৎ 
কৃতোপকারতয়া তন্নিজ্রয়স্াবশ্যকর্তব্যত্বাৎ পুজ্রভোগ্যান্য- 

পিগুদজননেনাপুযুপকারকত্বাচ্চ ভ্রাত্রাদিভ্যঃ পুর্ব ৯৩৪১৪ 

চি 

অলস 4 জিলা শিশ্ন 

বোধোন তু ক্রমিকঃ তথাচ কথং ব্যাঁপকনিবৃত্তেরসিদ্ধত্বমিত্যতমাহ বিষ্্বচনেতি | 
তথাচান্থয়বৌধন্ত যৌগপদিকত্বেংপি নাঁধিকারো! যৌগপদিকঃ বিষ্ুবিরোধাঞচ কিন্ত 
ক্রমিক এব যথা পত্ধী ছুহিতরশ্চৈবেত্যত্র সর্বদুহিত্ ণামেকান্বয়বোধবিষয়ততবেংপি 
বচনাত্তরব্লাৎ কুমার্ধ্যািক্রমেণাধিকাঁরইতি ভাব ॥ ১৪৪ ॥ 

পিতুরনস্তরং মাতুরধিকাবমাহ পিতুরিতি। অন্ত ন্যায়মূলত্বমাহ যুক্তকচৈতদিতি। 
্রাকরাদিত্যঃ পুর্্বমিতি। যদ্যপি ভ্রাতাপি তত্তোগ্যান্তপিগুদঃ তথাপি গর্ভধারণা- | 

পপ ছিপ পাপী শিপ 

ক্রমাভিধাঁন না থাকিলে ক্রমজ্ঞান নিবর্তিত হয়, এই অনুমান অবলম্বন করিয়া 

পিতামাতার এককালীন অধিকাঁব হয়, তাহ অপ্রমাণএঅর্থাৎ উত্ত ব্যাপকা- ৰ 

ভাব দ্বার! ব্যাপ্যাভাবেব নাধ্যতা হইতে পারে না। যেহেতু ক্রমাভিধান 
রূপ ব্যাপকের অভাব ধরা উক্ত স্থলে স্বরূপতঃ অসিদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং 

স্বরূপাসিদ্ধ হেতুতে সাধ্যান্নমান অপ্রসিদ্ধ ও বিষুণবচনের সঙ্গে বিরোধও জন্মে। 
ইতি পিতার অধিকার কথন সম্পূর্ণ ॥ ১৪৪ ॥ ্ 

পিতার অভাবে মাতার অধিকাব হয়, তাহার প্রমাণ পিতার অধিকারা- 

টাটা রীরারারারা” 
রে 

শপ পিপিপি শিি্িশ পাপা 

।নস্তর তদতাবে মাতৃগামি এই বিষুবচন, ইহ যুক্িসিদ্ধও বটে, কেন না গর্ভ- 
ধারণ. ও € ও পণ নিবন্ধন বিশিষ্ট উপকার করায় তৎপরিশোধের অবস্ত কর্ত- 
ব্তা আছে। আর পুল্রভোগ্য অন্য পিওদাতি ভরা জনন দ্বারাও উপফার- 

কত্ব প্রযুক্ত ভ্রাত্রাদির পূর্বে মাতার অধিকার স্ভাষ্য হয়। অতএব পিত্রপেক্ষা 
অধিক গৌরব শ্রুতি নিবদ্ধন পিতার পুর্বে মাতার অধিকার এই মত অগ্রান্ ॥ 
কারণ গৌরবাধিক্যকে ধনসন্বন্ধের হেতু বলিলে জনক এবং বেদাঁধ্যাপক এই 
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ন্যায্যত্বাৎ অতঃ পিতৃতোগ্ৌরবাঁতিরেকশ্রুদতেঃ মাঁভ্রধিকারঃ* 
পিতৃতঃ পূর্ধবমিতি হেয়ং গৌরবাতিরেকস্ত ধনসম্বন্ধহেতৃত্বে 
উৎপাদকত্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতেতি পিতৃতঃ পুর্ব 
মাঁচার্য্যস্যাধিকারাপত্তেঃ কনিষ্ঠে চ ভ্রাতরি ভ্রীতৃন্থতে বা 
সত্যপি পিতৃব্যাদীনামধিকারাঁপতেশ্চ অতঃ পিতৃতঃ পরতএব 

মাতুরধিকারইতি ॥ ১৪৫ ॥ 
/. এবঞ্চ মৃতদ্য পিতৃসম্তানাৎ পূর্ব্ং পিতুশ্চ পরতে 
মাত্রধিকার ইতি বদত। পিতামহসস্তাঁনাঁৎ পুর্ববং পিতামহাঁচ্চ 

৷ ছ্যপকারকত্বেন ভ্রাতুন্মাতৃসন্বন্ধাধীনম্বাম্যেন চ প্রথমং মাতুরেবাঁধিকারইতি। 

গৌরবাঁতিবেকেতি। সহতন্ক পিতৃন্ মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে” ইত্যাদিনে- 
ত্যর্থঃ। উপসংহরতি অতইতি। পিতৃতঃ »পরতইতি ভ্রাত্রাদিভ্যঃ পূর্ববমিত্যপি 
বোধ্যং ॥ ১৪৫ ॥ 

পিতৃসস্তানাৎ ত্রাত্রাদেঃ, পিতামহসস্তানাৎ পিতৃব্যাদেঃ। অন্যথেতি। উক্ত- 
| ক্রমেণাঁধিকাবাকল্পনে ইতার্থঃ। ক্রমবিরোধঃ স্তা্দিতি। নম্গু বাচনিকএব 
| পিতবৌ ভ্রাতিরস্তথেতিক্রমঃ সচ পিতামহাঁঃ কল্পনাং বিনা কথমন্থপপন্নঃ মৈবং 
| মাতুঃ পরম্পরয় পিগুত্রয়স্ত ধনিভোগ্যন্ত দানেহপি সাক্ষাৎ তন্টোগ্যপিগুত্রয়দাতৃতয়৷ 

] 

ূ উভয়ে মধ্যে বেদাধ্যাপকরূপ পিত! গরীযান্ এই প্রমাণে পিতার পূর্বের 
। আচাধ্য অর্থাৎ বেদাধ্যাপক গুকর অধিকার হইয়া উঠে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা | 
| ও ভ্রাতৃপুত্র সন্বেও পি্ৃব্য প্রস্থতির গৌরবাধিক্য প্রযুক্ত অগ্রে অধিকার 
| ঘটিয়া উঠে, এজন্য পিতার পর শ্রীত্রাদিব পুর্বেই মাতার অধিকার স্থির 
র হইল ইতি ॥ ১৪৫ ॥ | 

এব মৃতব্যস্তির পিতৃসস্তানের পূর্বে ও পিতার পর মাতার অধিকার 

বলাতে পিতামহ সন্তানের পুর্বে ও পিতামহের পর পিতামহীর ধনাধিকার 

। স্থচিত হইল। অন্তথা পিতরৌ ভ্রাতরন্তথ৷ এই ক্রমের সহিত বিরোধ হয়। 
। অতএন মন্তুবচন, সন্তানসহিত মাতাঁও লোকান্তরিতা হইলে পিতীর মাতাও 

[১ পরী 
পপ সা পার ভন ও“ এ ওরা হারা শসার 
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“পরতঃ পিতামহ্াা ধনাধিকারঃ সুচিতঃ। অন্যথা পিতরো 
জাতরম্তথেতিক্রমবিরোধঃ স্যাৎ। অতএব মন্ুঃ | মাতর্য্যপি 
চ বৃতায়াং পিতৃশ্নীতা৷ হরেদ্ধনং। সসন্তানায়াং বৃতায়ামিত্যর্থঃ 

অপিশবচকাঁরয়োশ্চোভয়ত্রান্য়ঃ কারধ্যঃ তেন মাতরি চ 

বৃতায়াং পিতামহাপি গৃহীয়াৎ কিং পুনভ্রাত্রাদয়ঃ পিতাঁমহ- 
পর্ধ্যান্তাইতি অপিশব্দসুচিতাঃ ভ্রাত্রাদয়ঃ। তদয়ং বচনার্থঃ 
দৌহিত্রান্তাঁৎ স্বৃতসস্তানাৎ পরতঃ স্বসন্তানাচ্চি পূর্বং উত্ত- 
ক্রমেণ পিত্রোরধিকাঁরঃ অতঃ ব্বসন্তানাৎ পূর্বং পিতামহপি- 
তাঁমহোরধিকারোহনেনৈব দর্শিতঃ অতএব যাঁজ্ৰবন্ক্যেন 
মাতুরধিকারপ্রদর্শনেনৈব পিতৃব্যাদিভ্যঃ পুর্ববং পিতামহুপি- 

ইনি 

১) 

শেষ্ঠাৎ ভ্রাতৃতঃ পূর্বমধিকাবোগর্তধারণাহ্যপকাঁবকত্বাদেব মুনিভিরুক্তঃ এবং 
পিতামহাদযধিকারেহপি যদি সাক্ষাৎ তন্তোগাপিগদয়দাতুঃ পিতৃব্যাৎ অন্তদ্বারা 
তাদৃশপিওদায়াঃ পিতামহা! ধনিপিতৃজননেন পিতৃব্যধনসন্বন্ধ্মূলতয়৷ চাঁধিকোঁপ- 

কাঁরকত্বেন পিতৃব্যং বাধিত্বা ধনাধিকাবো ন ভবেৎ তর্দৌক্তরূপন্তাপ্রযোজকত্বাৎ 

মাতৃত্রাত্রোঃ ক্রমাভিধানং মুণীনাং ন স্তাদিতিভাবঃ। কেচিত্ত, পিতামহীপিতৃব্যয়োঃ 

পৌর্বাপর্য্যং কেনাপি নোক্তং অতঃ কল্প্যং তথাচ অন্তথাকল্পনে মাতৃত্রাতৃস্থলোক্তস্ত 
উপকারাধীনাধিকারক্রমস্ত বিবোধাদিত্যানঃ। অপিশবসচিতা ইতি। ব্যাখ্যান- 

ধন গ্রহণ করেন, এই বচনে অপি ও চ শব্দ এই ছুয়ের উভয়ের সহিত অন্বয় 

করিতে হুইবে তাহাতে মাতাঁও লোঁকাগ্তবিতা৷ হইলে পিতামহীও গ্রহণ করেন 
এই বনু ভ্রাতপরভৃতি পিতামহপরযন্ত ধনাধিকারিগণ অপিশবে স্থচিত 

 হইল। তাহাতে উক্ত বচনের অর্থ এইরূপ, যথা মৃতব্যক্তির দৌহিত্র পর্যয্ত 
সন্তানের পর পিতামাতার উক্ত ক্রমানুসারে নিজমস্তানের পূর্বে অধিকার হয়। 
অতএব পিতামহ ও পিতামহীর নিজসস্তানের পূর্বে ধনাধিকাঁর ভগবান্ মন্ুই 

| দর্শাইয়াছেন। অতএব যাল্তবন্ক্য মাতার অধিকার প্রদর্শন দ্বারাই পিতৃব্যাদির 

নিরানারিনারিররিটিরারি রানির টির. 
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তামহ্যোরধিকা রস্যাপৃযক্তত্বাৎ ন পৃথগ্রক্তঃ। ইতি মাতু* 
রধিকারঃ ॥ ১৪৬ ॥ 

মাতুরভাবে ভ্রাভূর্ধনং মাতৃগামীত্যভিধায় তদভাবে ভ্রাতৃগা- 
মীতি বিষুণবচনীৎ তিতি মাতুঃ পরামর্শঃ পিতদ্দৌ ভ্রীতরস্ত- 
খেত্যন্রাপি পিত্রোরভাবে ভ্রাতিরধিকারাবগতেঃ ন চ ভ্রাতর স্তথা 

তৎস্থতইত্ি যখ' ভ্রাতরোধহধিকৃতাস্তথ! ভ্রাতৃপুত্রোহপি মাতুর- 

ন্ন্তরমধিকারী স্যাদিতি বাচ্যং ভ্রাতৃগামীত্যভিধাধ তদভাবে 

বাক্যস্থ। অপিশব্বহুচিতাইত্যর্থঃ। এতচ্চ পিতরৌ ভ্রাতরম্তথ! ইতি মাতৃগামী- 
তাভিধায় তদভাবে ভ্রাতৃগামীত্যাদদোক শ্রুতিমূলত্বাহুক্তং ॥ ১৪৬ ॥ 

মাতুবনস্তরং ভ্রাতুবধিকাবং নিরূপয়তি মাতুবভাবইতি । তথা ভ্রাতৃপুত্রো- 
হপীতি। তথ! চ ভ্রাতৃতৎপুক্রয়োযুগপদখিকাঁরঃ স্তাদিতিভাবঃ | তৎস্থানপাতা- 

পূর্বে পিতামহ ও পিতামহীর ধনাধিকাঁৰ কহিবায়, আব পৃথক করিয়া বলেন 

নাই। ইতি মাতার অধিকার কথন সম্পূর্ণ ॥ ১৪৬ ॥ 
মাতার অভাবে ভ্রাতার ধনাধিকার হয়, মাতৃগামি এই বঙলিয়৷ তদভাবে 

ভ্রাত্বগামি এই বিষ্্বচন প্রমাণ, তদভাবে এই লিখনে তদৃশবে মাতাব উপস্থিতি 

হয়। পিতরৌ ভ্রাতরস্তথ! এই বচনেও পিতামাতার অভাবে ভ্রাতাব অধিকার 
'প্রতিপাদ্দিত হয়। ভ্রাতরম্তথা ্তৎস্থত এই বচনে যেমন ভ্রাতূগণ অধিকারী সেইরূপ 
ভ্রাতৃপুত্রও মাতার পর অধিকারী এই অর্থে ভ্রাতা! ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ে যুগপদধি- 
কারী হউক ইহা! বলিও না, তাহা! হইলে ভ্রাতৃগামী এই বলিয়৷ তদভাবে 
ভ্রাতৃপুত্রগামি এই বিষ্ুবচমোক্ত ক্রমের সহিত বিরোধ হয়। উক্ত তদভাবে 
এই তদ্পববদবার ভ্রাতার উপস্থিতি হয় ইহা! বুক্তিসিত্ধও বটে, যথা মৃতবীীভোগ্য 
পিত্রাদিত্রয়পিওদানদ্বার! ভ্রাতার উপকারকত্ব ও মৃতদেয় , মাতামহাদিপিগুত্রপনান 

নিবন্ধন ধনিস্থানীয়ত্ব প্রযুক্ত এতাতবশ ভিন্ন অর্থাৎ ধনিভোগ্যপিগুত্রয় ও ধনিদেয় 
মাতামহাঁদি পিও্রয় দান করে না এমন যে ভ্রাতৃপুত্র তদপেক্ষা ভ্রাত। বলবান্ বটে, 
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ভ্রাতৃপুত্রগামীতি বিষুগবিরোধাৎ তরিতি ভ্রাতুঃ পরামর্শঃ 
স্যায্যং চৈতৎ ম্ৃতধনিভোগ্যপিত্রাদিত্রয়পিগুদানেন জ্রাতু- 

রূপকারকত্বাৎ তথা তর্দেয়মাতামহা দিপিগুত্রয়দানেন 
তৎস্থানপাতখচ্চ অনেবংরূপাৎ ভ্রাতৃপুজ্রীৎ বলবত্বাৎ মাঁতৃ- 

মূলত্বাচ্চ ভ্রাতুরেবংরূপস্য মাতৃতোজঘন্যাতেতি মাতৃতঃ 
পরতএবাধিকারোযুক্তঃ ॥ ১৪৭ ॥ 

কিঞ্চ 'তখাঁপদং ভ্রাত্রৈব কুতো। ন সম্বধ্যতে তেন যথা 
পিতরো ভ্রাতরোহপি তথেতি পিত্রোনত্রীতুণাঞ্চ তুল্যাধিকারঃ 
স্যাৎ তম্মাৎ বিষ্বচনবিরোধেনৈবায়ং পর্যযনুযোগঃ পরিহর্তব্যঃ | 
স চান্যত্রীপি সমানঃ|। তথাচ মন্ুঃ। পিতা হরেদপুভ্রস্য 

দিতি। ধনিকার্য্যকারিত্বেন ধনিস্থানপাতাদিত্যর্থঃ। অনেবংরূপার্দিতি। মৃত- 
ভোগ্যপিগুত্রয়মৃতদেয়পিওুত্রয়দাতৃভিন্নাদিতার্থ:। নম্বেবং ভ্রাতুর্ববলবত্বাৎ মাতৃতঃ 
গ্রাগধিকারঃ শ্তাৎ অতআহ মাতৃমলত্বাচ্চেতি ॥ ১৪৭ ॥ 

অথোঁপকারকত্বেংপি ভ্রাতরস্তথা তৎম্থতইত্যনন্তথাসিম্ধবচনবলাঁৎ যুগপদধি- 

কারোহস্ত ইত্যতআহ কিঞ্চেতি। অন্তত্রাপি ভ্রাতৃত্রাতৃপুত্রয়োরধিকারেহপি। 

কিন্তু এতাদৃশ ভ্রাতার উৎপত্তি স্থান মাতা । স্থতরাং ভ্রাতা জননী অপেক্ষা নিকষ 
বিধায় মাতার পরই ভ্রাতার অধিকার যুক্তিসিদ্ধ ॥ ১৪৭ ॥ ' 

আর যেমন শ্ত্রাতৃপুত্রের সঙ্গে তথাপদ্দের অন্থয় করিয়! ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র 

এই উভয়ের যুগপদধিকারের আপত্তি তোলা হইয়াছে সেইরূপ তথা পদটা 
ত্রাতার সহিত কেন অন্থয় পায় না, তাহাতে যেমন পিতা মাতা সেইরূপ 
ভ্রাতারাগুশ্ধিকারী এই অর্থে পিতা মাতা এবং ভ্রাতার তুল্যাধিকার হইতে 
'পারে। কিন্তু বিষুবচনের সহিত বিরোধ ঘটনায় যখন এর আপত্তি খণ্ডন 

করিতে হইবে, তখন অন্থাত্র অর্থাৎ ভ্রাতৃ ও ভ্রাতৃপুত্রের এককালীন অধি- 

কারের আপত্তিস্থলেও উক্ত মীমাংসাপক্ষ সঙান। তথা মন্ুবচন, পুত্রাদিবিহীন 
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রিকৃথং ভ্রাতর এব বা! ভ্রাতর এব হরেয়ুর্ন তু ভ্রাতৃপু* 
ভ্রোহধিকারীত্যাহ। কিঞ্চ জীবৎপিতৃকস্যাপি ভ্রাতৃপুত্রস্য 
কিমধিকারোনেধ্যতে ন চাত্রান্যোহেতুঃ জীবৎপিতৃকস্য 
পিগুদত্বাভাবেনান্ুপকারকত্বাদিত্যতঃএবকেন্ম তর্পিতৃকস্যাপি 

ভ্রাতৃতুল্যোপকারকত্বাভাবাঁৎ কথং তুল্যবদধিকারিতা৷ । অতএব 
দেবলেন “ততোদায়মপুত্রস্য বিভজেরন্ সহোদরাঃ। তুল্যা 

ছুহিতরে! বাপি প্রিয়মাঁণঃ পিতাপি বা। সবর্ণা ভ্রধীতরোমাত। 
ভার্ষ্যা *চেতিষথাক্রমং ! ইত্যনেন ভার্্যাসবর্ণদুহিভূপিতৃমাতৃ- 
সহোঁদরভ্রাভৃসাপত্বভ্রাতৃপর্ধ্যস্তাধিকারিশৃঙ্খলায়াং ভ্রাতৃপুত্র- 

স্যাকীর্তনাৎ সাপত্রত্রাতৃপর্ধ্যস্তাভাবএব ভ্রাতৃপুভ্রাণামধি- 
কারঃ কথিতঃ ॥ ১৪৮ ॥ * * 

এবঞ্চেদিতি। উপকারক্রমেণৈবাধিকারাৎ উপকারতারতষ্যেন ক্রমইতিস্থিতধে,- 

দিত্যর্থঃ। অতএব ভ্রাত্রনস্তরং ত্রাতৃপুত্রস্তাধিকারাদেব ॥ ১৪৮ ॥ 

পুত্রের ধন, পিত। লইবেন অথবা ভ্রাতাবাই ইবে এই বচনে ভ্রাতারাই এই 
লিখনে ভ্রাতৃপুত্র তৎকালে অধিকারি হয় না ইহা বলিলেন। আর জীবৎ- 

'পিতৃক ত্রাতৃপুত্রের অধিকার কেন হয় না এই জিজ্ঞাস। করিলে তাহাতে আর 

অন্ত কোন হেতু নাই। কিন্তু পিতা জীবিত থাকিতে পুজ্রের পিগুদান করণে 

অনধিকার বশতঃ উপকারকত নাই এইটিই অনধিকারের কারণ, ইহাতে 
্রাতৃপুত্র ম্ৃতপিতৃক হইলেও যখন ভ্রাতার তুল্য উপকাবক হয় নু! তখন ভ্রাতা 

ও ভ্রাতৃপুত্র এই উভয়ের তুল্যাধিকাৰ কি প্রকারে হইবে? অভ্র দেবল 

মুনি, তাহার পর অপুত্রের ধন সহোর্দরেরা ভাগ করিয়! লইবে। অথব! সবর্ণ 

দুহিতৃগণ, কিংব! পিতা এবং সবর্ণ বৈমাত্রেয়, মাত! ও ভাধ্যা যথাক্রমে 

লইবে, এই বচনদ্বারা ভার্ধ্যা, সবর্ণ দুহিভ্, পিতৃ, মাতৃ, সহোদর ভ্রাভী, বৈষা- 
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যচ্চ সর্ষে তে তেন পুভ্রেণেতিপুভ্রত্বম্মরণং তৎপিগুদা- 
নার্থং ভ্রান্রভাবে চ ধনাঁধিকারার্থং পুর্ব্বোক্তবচনেন বিরোধাৎ 

অন্য! ভ্রাতৃতঃ পুর্ববমেব কুতে। ন স্যাৎ। তস্মাৎ ভ্রাতুরেব 
প্রথমমধিকারঃ তত্রাপি প্রথমং সোদরস্যৈব তছুক্তং “সোদরস্য 
ভু সোদরঃ” ভ্রাতরস্তথেত্যুক্তভ্রাতৃরধিকারাবসরে প্রথমং 

সোদরোগৃহ্রীয়াদিত্যর্ | তস্য ত্বভাবে সাপত্বোভ্রাতা 
একপ্রভবন্থেন তস্যাঁপি ভ্রাতৃশব্দার্থস্বাৎ । তথাচ। সংস্থষ্টি- 
নস্ত সংস্যপ্তী সোদরস্য তু সোদরঃ | দদ্যাচ্চাপহরেদংশং 
জাতস্য চ স্বৃতস্য চ। ইদমপি মাজ্ঞবন্ধ্যবচনং সোদরাসো- 

পূর্ববোক্তেতি। তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামীতি বিষুুবচনেনেত্যর্থঃ ৷ অন্যথা 
পুত্রত্বাতিদেশবলেনৈবাধিকারে। স্তার্দিতি। অধিকারইতি শেষ; । ভ্রাব্রধি- 
কারে বিশেষমাহ তত্রাপীতি। প্রথমং সোদরন্তাঁধিকারে প্রমাণমাহ তদুক্মিতি। 
ত্রাতরস্তথেত্যুক্তেতি | তথাচৈতদ্বাক্যেনৈব সোদরাসোদরভ্রাতৃসামান্তম্তাধিকার- 

সিদ্ৌ সোদরস্ত তু সোদরইতি যৎ পুন রভিধানং তৎ সোদ্ুরক্রমেণাঁধিকা বার্থমেব 
অন্যথা বৈয়র্থাং স্তাদ্দিতিভাবঃ। নন একমাতাপিতৃজন্তপুংস্বমেব ভ্রাতৃপদশক্যতা- 

বচ্ছেদকং তথাচ সোদরএব ভ্রাতৃপদবাচ্যঃ বৈমাত্রেয়াদৌ চ পূর্ববপুরুষদমসংখ্য- 

ত্রেয়ত্রাতৃপর্য্স্তাধিকারী এই শৃঙ্খলাতে ভ্রাতৃপুভ্রের উল্লেখ না থাকায় বৈমান্রেয' 

ভরাতৃপর্ধ্স্তের অভাবে ত্রাতৃপুত্রের অধিকাৰ কহিলেন ॥ ১৪৮ ॥ 

আর সকল ভ্রাতীর মধ্যে যদি একজন পুক্রবান্ হয় তবে সেই পুত্র দ্বারা 
লকলেই পুত্রবান্ হইবে, এই যে বচন আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে ভ্রাতৃপুত্র 

তাহাদেনীর্রকলের পিওদাঁন করিতে পারিবে ও ভ্রাতার অভাবে ধনাধিকারী 

হইবে, নচেৎ বিঞ্ুুবচনের লহিত বিরোধ ঘটে । আর এ তাৎপধ্য না মানিলে 
ভ্রাতার পূর্বেই ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার কেনই বা না হয়। অতএব ভ্রাতারই 
প্রথমে অধিকার স্থির হইল, তন্মধ্যে প্রথমতঃ সহোদর ভ্রাতার ধনাধির্ধীর 

পঠ 
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দরয়োত্রাতৃশব্দার্ঘত্বং দর্শয়তি অন্যথা সোদরমাত্রেসা তদর্থন্থে - 
সোদরস্য তৃু সোঁদরইতি ন প্ুনবিশেষণীয়মিতি ভ্রাতৃশব্দাদেব 
সোঁদরাবগতেঃ তম্মাৎ পিতরে। ভ্রাতরইত্যনেন সোদরাসোদ- 
রয়োরেবাধিকাঁরে দর্শিতঃ সোদরবচনেন তু সোদরস্য প্রথ- 

মমধিকাঁরঃ সাঁপত্বপ্য চ পসোদরাৎ ম্ৃতদেয়ষাট পৌরুষিক- 
পিগুদাতুম্ব'তভোগ্যমাত্রপিত্রাদিপিগুত্রয়দাতৃতয়া জঘন্ত্বাৎ 
ভরাতৃপুক্রা্চ ম্বৃতভোগ্য পিগুছয়দাতূর্ম'তভোগ্যপিশুত্রয়দাড়- 

সন্তানত্বেন রূগেণ গৌণএব ভ্রাভৃপদ প্রয়োগঃ এবঞ্ সতি সোদরাভাবে ভ্রাতৃপুত্র- 
ন্তৈবাধিকাবোযুকঃ দভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামীতি বিষুঃবচনাৎ তৎকথং সোদরাৎ 

পরতঃ সাপত্রত্রাতুবধিকাবং ব্ুষে ইতাত্রাহ একপ্রভবত্বেনেতি। তথাঁচ মাতা- 
পিতৃত্বানিবেশেন একশবীবজগ্যপুংত্বমেব ভ্রাতূপদশক্যতাবচ্ছেদকং লাধবাদদিতিভাবঃ। 

বৈমাত্রেয়স্ত ভ্রাতৃপদবাচ্যত্বে মুনেঃ স্ববসমাহ তথাচেতি। সংশ্্টিনইতি। সং্যষ্টি- 
নোজাতন্ত সংস্টিনোৎপন্নস্ পুত্রস্ত অপবঃ সংঙ্ছা্ী দদ্যাত্মৃতন্ত সংহ্থট্টিনোহংশং 
হবেদিত্যর্থঃ। ইন্দম্পীতি। অপিনা প্রাগুত্তলাঘবতর্কঃ সমুচ্চীয়তে। ক্রমাধি- 

এসি 

হইবে, তাহার প্রমাণ কথিত হইয়াছে যে সহোদরের ধন সহোদর লইবে 
তাহাতে পূর্বোক্ত ভ্রাতবঃ এই বচন লব্ধ ভ্রাতার অধিকার স্থলে প্রথম সহোদর 
ভ্রাত। গ্রহণ করিবে এই অর্থ হইল, সেই সহোদর না! থাকিলে বৈমাত্রের় ভ্রাতা 

পাইবে। কারণ একশরীরোৎপত্স্থ প্রযুক্ত বৈমাত্রেয়ও দ্রাতৃশববাচ্য । তথ 
সংস্থষ্টির ধন সংশ্ষ্টি এবং সহোদরেব ধন সহোদর, তাহার পুত্র জন্মাইলে 
পুত্রকে দিবে পুত্রার্দিবিহীন হইয়া, মরিলে তাহার! লইবে। এই যাজ্ঞবন্ধ্য 

বচনটিও সহোদর এবং বৈমাত্রেয় এই উভয়কে ভ্রাতৃশ বাচ্য বুঝাইতেছে, 
অন্তথা পূর্বোক্তবচনে ভ্রাতৃশব্ষের কেবল সচ্বোদর অর্থ করিলে-লাদরন্ত 

তুসোদরঃ অর্থাৎ সহোদরের ধন্প সহোদর এই বিশেষ কথন পুনর্ব্বার সঙ্গত | 

হয় না। যেহেতু ভ্রাতৃশব্দ দ্বারাই সছোদব জ্ঞান হুইয়াছে। অতএব পিতরো৷ 
ভ্রাতরস্তথা! এই বচন দ্বারা সামান্ততঃ সহোদর এবং বৈষাত্রেয়ের অধিষ্কার 
প ৪ 
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তয়! উপকারকত্বাতিরেকেণ বলবত্বাৎ মধ্য এবাধিকারঃ শ্রীকর- 
বিশ্বরপোক্তএবাদরণীয়ঃ ॥ ১৪৯ ॥ ও 

তত্র কিং সংস্থট্টিনোহপ্যসোদরস্য সোঁদরাজ্জঘন্যত্বং ন 
বেত্যপেক্ষীয়ামাহ যাঁজ্ঞবন্ধ্যঃ | অন্যোপদর্ধ্যস্ত সংস্প্তভী নান্যো- 
দর্য্যো ধনং হরেৎ। অসংস্ষ্ট্যপি চাদদ্যাৎ সংস্যফ্টো নান্য- 

কারে যুক্তিম্প্যাহ সাপদ্বস্ত চেতি। মধ্যইতি। সোদরভ্রাতৃতৎপুত্রয়োরস্তর- 
ইত্যর্থঃ ॥ ১৪৯ ॥ 

সোদরাদিতি। সংহষ্্যসংৃষ্টিসাধারণোক্তিঃ। জঘন্তত্বমিতি। সোদরস্ত তু 
সোদরইত্যনেন সোদরস্যৈবাধিকারপ্রতিপাদানাদিতিভাবঃ। ন বেতি। এতদ্বচ- 
নস্তাসোদরেএ সংহ্ছষ্ট্িনা সোদরতুল্যাধিকাঁরপক্ষে অজঘন্তত্বকোটিঃ | নান্তোদরধয- 
ইত্যন্তার্থমাহ ন পুনরিতি। অন্ঠোদধ্যমাত্রইতি। সংশ্ষ্্যসংশ্ট্টিসাধারণইত্যর্থঃ। 
প্রথমং অসংস্ষ্টিবৈমাত্রেয়াৎ। সোদরপদমিতি। সোদরন্ত তু সোদরইতি পূর্বব- 

বচনস্থসোদরপদ মিত্যর্থঃ। নান্যমাতৃজইতি। তথাচ পূর্বাপরবিরোধভয়াদেবকা- 

রোধধ্যাহারধ্যইতি ভাবঃ। অনুষঙ্গকল্পনে গৌরবাদাহ সংহ্গষ্টপদমেব বেতি। 
অভিধত্তেইতি । গর্ভসংশ্ৃ্ার্থকত্বাদিতিভাবঃ। অতএব* সংগ্ষ্টপদস্ত সোদরার্থ- 

দর্শাইয়। সোদরন্ত তু সোদরঃ এই বিশেষ বচনঘ্বারা সহোদরের, প্রথমাধিকার 
দর্শাইলেন। আর মৃতব্যক্তির দেয় যাটপৌরুষিক পিওদাতা সহোদর 
অপেক্ষা বৈমাত্রের ভ্রাতা ম্ৃতভোগ্যপিত্রাদিত্রয়মাত্রের পিগুদাতৃত্বনিবন্ধন 

নিকৃষ্ট বিধায় ও মৃতভো গ্/পিগুদ্বদাত। ভ্রাতৃপুত্র অপেক্ষ৷ মৃতভোগ্য পিগুত্রয় 
দাতৃত্বনিবন্ধন উপকাবকত্বাতিশয়হেতুক বলবত্বপ্রযুস্ত সহোঁদর এবং ত্রাতৃপু্রের 

মধাস্থলেই বৈলাত্রেয় ভ্রাতা ধনাধিকারী যে শ্রীকরাচার্য এবং বিশ্বর্ূপ নামক 

্রন্থকাপ্বস্কহিয়াছেন তাহাই আদরণীয় ॥ ১৪৯ ॥ 
তাহাতে বৈমাত্রেয়, ভ্রাতা সংস্থষ্টি থাকিলেও সহোদর অপেক্ষ। সে নিকুষ্ট- 

রূপে গণা হইবে কি না ত্রই আকাঙ্ষায় যাজ্ঞবন্ধ্যবচন যথা “অন্যোদর্যাস্ত 
সংস্ষ্টি নান্তোদর্য্যো ধনং হরেৎ। অসংস্ষ্ঠ্পি চাদগ্াৎ সংহ্ষ্টোনান্তমাতৃজঃ | 
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মাতৃজঃ। অস্যার্থঃ সংস্থষতী পুনরন্যোদর্য্যঃ প্রথমং হরে 

ন পুনরন্যোদর্ধ্যমাত্রঃ প্রথমঞ্চ হুরন্ সোঁদরং বাধিত্বৈব 
তেন সহ বেতাপেক্ষায়াং উত্তরার্দং অসংস্থষ্ট্যপি সোদরো- 
গৃহীয়াৎ সোদরপদমনুবর্ততে নান্যযাতৃজএব সংশ্ষ্টী গৃহী- 

য়া সংস্যউপদমেব ব! সোঁদরমভিধত্তে অতএব বৃহদ্যা- 
জ্ঞবহ্ক্যবচনং সোদরোনান্যাভূজইতি জিতেজ্জিয়েণ লিখিতং 
তথাচ পূর্ববার্দস্য সংস্থষ্টিত্যনুবর্ততে তেন ন কেবলমন্যোদর্য্য- 

কত্বাদেব। ' পূর্বার্ধন্তেতি। তথাচান্তমাতৃজঃ সংশ্ষ্টঃ কেবলে। ন গৃহীয়াদি- 

ত্যুত্তবার্ধার্থঃ। নির্গলিতার্থমাহ তেনেতি । অপিচশবকমিতি। তয়োঃ সমুচ্চ- 
যার্থকত্বাদিতিভাঁবঃ1। অব্রেদং চিন্তাতে সংস্থষ্ট্যসোদরাসংচ্র্টিসোদরাভ্যাং বিভজ্য 

গ্রহণং ন যুক্তিবচন প্রাচীনস্বরসসিদ্ধং তথাহি সংষ্িত্বং বিনিগমকাস্তরাঁভাবে এব 

বিনিগমকং 'অন্তথা পিভৃব্যে সংস্থাষ্টিনি “অসংসষ্টিনোবৈমাত্রেয়ভাধিকারো ন স্তাৎ 
ন চৈতদ্বচনং ভ্রাত্রধিকারমাত্রবিষয়ং সামান্তে বাধকাভাবাৎ পিতৃব্যাদিসংসর্গ- 

বিষয়কত্বস্ত বক্ষ্যমাণত্বাৎ বচনস্ত যথোক্তরীত্যা ব্যাখ্যানে চ দদ্যাদিতি ক্রিয়ান্ষজঃ 
নান্যোদর্য্যইত্যন্ত বৈর্ধ্যং মাত্রপদাধ্যাহারশ্চেতি দৃষণানি প্রাচীনাশ্চ শ্রীকরাদয়ে! 

ইহার অর্থ, বৈমাত্রেয় সংস্থষ্টি হইলে সেই প্রথমে পাইবে অর্থাৎ অসংস্ষ্টি 
বৈমাত্রেয় পাইবে না। কারণ সংস্থষ্টী হউক বা না হউক সামান্ততঃ বৈমাত্রেয় 

মাত্রেই পাইবে এমত নহে আর সংস্থ্টী বৈমাত্রের় যেমন অসংস্থষ্টী বৈমাত্রেয়ের 

বাধা জন্মাইয়। অধিকারী হয়, সেইরূপ সহোঁদরকেও বাধিয়া অধিকারী হুইবে 
কি সেই সহোদবেব সহিত মিলিয়! তুল্যাধিকারী হইবে এই আকাঙ্ঞায় ক্লোকের 
পরার্ধ যথা সহোদর অসংস্থ্টী হইলেও পাইবে এই অর্থে পূর্ববচুনস্থ সহোদর 
পদটি এখানে অন্ুবৃত্তি লন্ধ অথবা সংস্থষ্টশকষই একোদর সংস্ঞ্ স্অর্থাৎ 

সহোদর বুঝায়। আর সংস্থ্বী বৈমাত্রেরই কেবল পাইবে না। অতএব |" 
যাজ্জবন্ধাবচনকে সোদরেো! নান্তমাতৃজ এইরূপ পাঠ করিয়া জিতেন্ত্রিয় নামক 
গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, তাহাতে পূর্ববার্দস্থিত সংস্থ্টী এই পদটি অন্বৃত্তি রূপে 

পপ পপ 
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এব সংস্থ্তী গৃহ্ীয়াঁৎ কিন্ুস-স্ফ্টযাপি সোঁদরোগৃহীয়াদিত্যর্থঃ 
তেনাসংস্গ্টিনা সোদরেণ সংস্গ্টিনা চাসোদরেণ বিভজ্য 
গ্রহীতব্যং অতএবাপিচশব্দং প্রযুক্তবান্ ॥ ১৫০ ॥ 

যচ্চ *জ্ীকরমিশ্রৈরুক্তং সংস্যগ্তিনস্ত সংস্থপীত্যস্য অসোঁদ- 
রসংস্থষ্টিমাত্রব্ষয়ত্থে অন্ঠানপেক্ষত্বাৎ সোরদস্য তু সোদর- 
ইত্যস্তাঁপি অসংস্যষ্টসোদরমাত্রবিষয়ত্বে নৈরপেক্ষাৎ অসো- 

দরে সংখ্ভ্িনি সোঁদরে চাসংস্থষ্টিনি উভয়োঃ প্রাণী যদি 

যুগপদ্ধিভাগং তয়োনিষিদ্ধবস্তইতি তম্মাঘ্চনস্তায়মর্থঃ অন্ঠোদর্য্যঃ সং ট চে তদ! 
তন্ত মৃতন্ত ধনং অর্থাৎ অপবঃ সংস্থষ্টী অন্োদর্য্যো ন হবে তদ! কোগৃহীয়া- 

দিত্যত্রাহ অসংশ্ষ্ট্যপীতি অপিন! সংস্থষ্ট্যসংস্যষ্টী বা সোদরএব গৃহীয়াৎ ইত্যর্থঃ। 

অন্টোদধ্যাহরণে হেতুমাহ অন্রমাৃজইতি অন্তমাতৃজত্বেন ষট্পুরুষপিগুদাতুঃ 

সহোদরাৎ জঘন্তত্বপ্রতিপাঁদনাৎ যতঃ অন্যষাতৃজঃ অতে। ন গৃহীয়াদিত্যর্থঃ। 

ইখঞ্চ ব্যাখ্যানে সং সোদরাসংসথিদোদবয়োস্তল্যব্তাগোহুক্তএবেতি স্থধীভি- 
ভাব্যং ॥ ১৫০ ॥ 

অত্র শ্রীকরমতং দৃষয়িতুমুখ্খীপয়তি যচ্চেতি | অসোদরস-সক্টমাতডেতি । 
অসোদরঃ সংস্ষ্টী কেবলোধত্র তদ্িষয়ত্বে তশ্মিন্ বিষয়ে তন্তাধিকারবোধকত্বে 
ইত্যর্থঃ। অত্র কেবলেত্যনেন সোদবসত্বব্যবচ্ছেদঃ | অন্তানপেক্ত্বাৎ বিধ্যস্তরা- 

আসিতেছে, ইহাতে সংস্ত্টী অন্যোদর্ধ্ই কেবল লইবে ন।। কিন্তু সহোদব 
অসংস্থটী হইলেও লইবে এই অর্থ হইল, তাহাতে অসংস্থ্টী সহোদর ও মংস্ষ্টি 
বৈমাত্রেয় এই উভয়ে বিভাগ করিয়া লইবে। এই নিমিত্ই অপি, চ, শব 
প্রয়োর্গস্করিয়াছেন ॥ ১৫০ ॥ ূ 

“|  এতঘিষয়ে শ্রীকরমিশ্র বলিয়াছেন যে সংস্ষ্টির ধন সংক্ষ্টী লইবে এই বচনটি 
অসংস্থতী সহোদর না থাকিলে কেবল সংস্যগ্রী বৈমাত্রেয় স্থলে অন্যবিধি নিরপেক্ষ 

ইইয়। প্রবৃত্ত হয়, আর সহোদরের ধন সহোদর পাইবে এই বচনটিও সংস্থষ্ী 
 পিিিটিরানিরিউরানিযারে ্ 
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দ্বয়মেব প্রবর্ততে তদা অন্যোন্যসাঁপেক্ষমুভয়োবিধায়কত্বং 
ভবেৎ ॥ ১৫১॥ 

ন চৈকস্য সাঁপেক্গং নিরপেক্ষঞ্চ বিধাঁয়কত্বমুচিতং বিধি- 
বৈষম্যপ্রসঙ্গাৎ যথা দর্শিতং ছয়োঃ প্রণয়স্তীত্যবিকরণে পর্বধ- 

ও উত্তরবেদের্ন পর্ববদয়ে প্রতিষেধ উপপদ্যতে 
ত্র পর্ধদ্ধয়ে বিকল্পসাপেক্ষং বিধানং পর্ববদ্ধয়ে চ নিরপেক্ষ- 

মতি উত্তরবেদিবিধিবৈষম্যাপত্তেঃ | তথাচাত্র যত্রৈব 
নিরপেক্ষবিধায়কত্বং তত্রৈব সংস্থগ্িনস্ত সংস্থগ্তীত্যস্য সোদ- 

নপেক্ষপ্রবৃত্বত্বাৎ বিধ্যস্তরাবিষয়ত্বাদ্িতি যাঁবৎ। সোদরমাত্রেতি । সোদরঃ 

কেবলোযত্র তদ্বিষয়ত্বে তশ্মিন্ বিষয়ে তন্তাধিকারবোধকত্বে ইত্যর্থঃ অত্র 
কেবলেত্যনেন অসোদরসংস্ষ্টিব্যবচ্ছেদিঃ | নিরপেক্ষত্বাদিতি। পূর্বোক্তার্থকং 

উভয়োঃ তথাবিধসোদরাসোদরয়োঃ। প্রাপ্তো প্রান্তিমিনিত্বং | দ্বয়মেবেতি। 
সংস্ষ্িনস্ত সংস্ম্রীতি সোদরস্ত তু সোদরইতি চ বিধিদ্বয়মিত্ার্থঃ। অন্তোহন্তেতি। 
সং্ত্িনম্ত সংস্থপ্টীত্যেতৎসাপেক্ষং সোদরস্ত তু সোদরইত্যন্ত বিধায়কত্বং সোঁদরশ্ত 
তু সোদরইত্যেতৎসাপেক্ষ+ সংস্্টিনস্বিত্যন্ত বিধায়ক ত্বমিত্যর্থঃ॥ ১৫১ ॥ 

নিরপেক্ষঞ্চেতি অন্ত বিষয়ঃ প্রাগেব দণিতঃ। বিধিবৈষম্যেতি | সং 
কচিদন্তনিরপেক্ষ দ্বয়মেব গৃহীয়াৎ সোদরে অসংস্থ্িনি সতি তু তৎসাপেক্গঃ ফেটে 

১0০০... 

সহেত্যর্থঃ ইতি সংশ্থিনস্ত সংস্ষ্ীত্যন্ত বিধিভেদরূপং বৈষম্যং এবং মোদরোহ- 

বৈষান্বের না থাকিলে কেবল অসংঙ্্টী সহোদরস্থলে অন্যবিধি নিরপেক্ষ হইয়া 

প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বৈমা্রেয় সংস্থষ্টী এবং অসংস্থষ্টী সহোদর এই ছুই থাকিলে 

ছুইজনের অধিকার নিমিত্ত যদি ছুই বিধিই প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে পরম্পব 
সাপেক্ষ বিধিদ্বয়ের বিধায়কত! হয় ॥ ১৫১ ॥ 

পরস্ত একবিধির কোনস্থলে সাপেক্ষ ও কোনস্থলে নিরপেক্ষ বিধায়কত্ব 

উচিত হয় না, তাহা হইলে বিধির ভেদরূপ ন্ষৈম্য ঘটিয়া উঠে অর্থাৎ সংচুষ্ট ূ 

রং 
[৩৮ ] 



২৯৮ দায়ভাগঃ | 

রস্য তু সোদরইত্যস্য চ গ্রবৃতিঃ স্যাৎ তত্রাসোদরে সংস্থ- 

ভিনি সোঁদরে চাঁসংস্গ্টিনি সত্যুভয়োরপ্রবৃতেন্তদ্ধনং ন 
কম্চিদপি গৃহীয়াদিত্যাপদ্যতে তস্মাৎ সং ৃ ষ্থিনস্ত সং ্টীতি 

সংস্থষ্টী কচিদন্তনিরপেক্ষঃ স্বয়ং গৃহীয়াৎ সতি চ সংস্ষ্্যসোদরে তৎসাঁপেক্ষঃ তেন 
সহেতি সোদরন্ত তু সোঁদবইত্যন্ত চ বিধিভেদর পং বিধিবৈষম্যং ততপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ | 
বিধিব্ষৈম্যে দৃষটাত্মাহ ছয়োঃ প্রণয়ন্তীতি | পর্বচতুষ্টয়েতি। চাতুম্মাস্তযাগপ্রসঙ্গে 
বৈশ্বদেববরুণ প্রঘাসশকমেধশুনা শীর্ষ্যাখ্যাশ্ত্বারোযাগাঃ চতুম্মীসসাধ্য। উক্তাঃ তত্র 

চ উপাত্রবপ্তি ন বৈশ্বদেবে উত্তরবেদিমুপকিরস্তি ন শুনাশীর্যযে উর বা, এতো 
যক্তস্ত যদ্বরুণপ্রঘাসঃ শাকমেধশ্চেতি ছয়োঃ প্রণয়স্তীতি শ্রুতিরস্তি। অন্ার্থঃ অত্র 

পর্বসংজ্ঞকে যাঁগচতুফে উত্তরবেদিং উপবপস্তি নির্বপস্তি সম্পাদয়স্তীত্যর্থঃ উত্তর- 

বেদিশ্চ অগ্নিপ্রণয়নোপযোগিপাত্রবিশ্ষঃ অত্র উত্তরবেদেঃ পর্বত্বেন যাগচতুষটয়ে 
সামান্তবিধিঃ অত্র ্রকৃভীভৃতদর্শপৌর্পনাসীয়ন্ত অগ্রিপ্রণয়নস্তাতিদেশাদেব প্রাপ্ডেস্ত- 
ংশে ন বিধিঃ কিস্তু তদর্থং উত্তরবেদিমাত্রং বিধীয়তে ইখঞ্চ দ্বয়োঃ প্রণয়স্তীত্যাদি 

স্ায়াবগতমেবোক্তং অগ্নিপ্রণয়নার্থকো ত্তরবেদের্ধাগদয়ে বিধানে অগ্রিপ্রণয়ন্তাপি 
যাগছযীয়ত্বম্ত সিদ্বত্বার্দিতি ন বৈশ্বদেবে ন শুনাশীর্য্ে উত্তববেদিমুপকিরস্তি অত্র 

যাগদয়ে বৈশদেবত্বাদিনা বিশেষবিধিঘ্বয়ং যাগদ্ধয় এবাগ্সিগ্রণয়নস্ত বাণ্তবিকত্বা 
তদ্বেতুভূতং যাগদয়প্রাশস্ত্যমাহ উন্ধ বেতি। মহাস্তাবিত্যর্থঃ। যক্তন্ত যজ্ঞানাং 

টাল 
বৈমাত্রেয়, অসংশ্থষ্ী সোদর না থাকিলে নিরপেক্ষরূপে স্বয়ং গ্রহণ করিবে এই 

1 এক্ বিধি, আর সহোদর থাকিলে ততসাপেক্ষরূপে তাহার সহিত ভাগ করিয়া 

লইবে এই এক বিধি, এইরূপে বিধির' ভেদ, এবং অসংহৃষ্টি সহোদর, সংস্থা 
বৈমাত্রেয় ন থাকিলে নিরপেক্ষরূপে স্বয়ং গ্রহণ করিবে এই এক বিধি, আর 
তথাবিধ £বমাত্রেয় থাকিলে তৎলাপেক্ষরূপে তাহার সঙ্গে মিলিয়! ভাগ করিয়া 

লইবে এই এক বিধি, «এই রূপে ছুই বচনেই বিধির ভেদরূপ বৈষম্য ঘটে, ইহার 
ৃষ্টাস্তস্থল দ্বয়োঃ প্রণয়স্তি এই অধিকরণে উক্ত বিধিবৈষমাদোষ দর্শিত 
হইয়াছে য্থ। চাতুমর্ণস্য যাগ প্রসঙ্গে বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, শাকমেধ ও 

চিলির ডরগারিরনিজপলিতি লী 
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ংস্থষটধনে সংস্থ্টিনঃ সামান্যতোভাগপ্রাণ্ডো তদপবাঁদার্ঘং 
সোদরস্ তু সোঁদর ইতি বচনং এবঞ্চ সংস্স্িনোহপ্যসোদরস্য 

মধ্যে অতো ছয়োঃ প্রণয়স্তি অগ্রিমিতিশেষঃ অত্র বিশেষ বিধিদ্বযস্ত নিষেধরূপত্বে 

নিষেধবিধেঃ সামান্বিধ্যুপজীবকতয়া' উপজীব্যবাঁধাযোঁগাৎ সামান্ঘিৎধরপি নিষিধ্য- 
মানযাগদ্য়ে প্রবৃতৌ সামান্ভবিধেণিরপেক্ষবিধায়কত্বং শাকণেধাঁদিষাগণ্ধয়ে বিকল্প- 
সাপেক্ষবিধায়কত্বঞ্চ বৈশ্বদেবাঁদিযাঁগদ্য়ে তথাচ শাকমেধাদিদ্বয়ে সদৈবোত্তরবেদিং 
বপস্তি বৈশ্বদেবাদিছয়ে ত্তিচ্ছয়াঁ বপস্তীতি বিধিভেদরূপং বৈষম্য$, শ্তাৎ তন্মাদত্র 
পযুযদাসলক্ষণয়। বৈশ্বদেবগুনাশীর্ধ্যভিন্ে পর্বাখ্যষাঁগে উত্তরবেদিং বপস্তীত্যেকএব 

বিধিরিতি'দ্বয়োঃ প্রণয়ন্তীত্যধিকরণে যথা ॥ বিধিবৈষম্যমুক্তং তথ! প্রকুতেহপীতি 

পুর্বেণান্বয়ঃ। যট্রেবেতি। সোদরাসত্বস্থলে অসোঁদরসংস্থষ্টসত্বস্থলে চ সংস্ৃষটিনস্ত 
সংস্থ্টাত্যেতয়োনিরপেক্ষবিধায়কত্বং বোধ্যং। উভয়োঃ সংস্হগিনস্ত সংস্থ্ীতি সোঁদ- 
রস্ত তু সোদর ইত্যেতয়োঃ। আপন্যেতেতি। বিশেষবচনা! ভাবাদিতিশেষঃ। 

শুনাশীর্ধ্য নামে চতুর্মাসসাধ্য চাঁরিটি পর্বনামক যাঁগ উক্ত হইয়াছে, সেই 
পর্ব নামক যাঁগচতুষ্টয়েই সামান্ততঃ উত্তরবেদী নামে অগ্নিসংস্কারীয় পাত্র 
বিশেষের বিধান আছে, তন্মধ্যে ছুই পর্বে বৈশ্বদেব ও শুনাশীধ্য নামক 
যাগে উত্তর বেদির বারণ থাকায় পর্ধব্যদীস না বলিয়৷ নিষেধ বিধি বল! উচিত 

হয় না, তাহা! বলিলে নিষেধ বিধি সামান্তবিধির উপজীবি বিধায় উপজীব্য 

সামান্তবিধির একেবারে উচ্ছেদ হইতে পাবে না। ন্ৃতরাং ইচ্ছ৷ হইলে উত্তর 
বেদি করিবে ইচ্ছা! না হইলে করিবে না, এইরূপ বিকল্প নিষেধস্থলে ও স্বীকার্ধ্য 
বিধায় উত্তরবেদির বিধানটি বৈশ্বদেব ও শুনাশীর্ধ্য ছুই পর্বযাগে বিকল্প 

সাপেক্ষ হইতেছে আব বরুণ প্রঘান ও শীকমেধরূপ ছই পর্বধাগে উত্তর- 
বেদিব নিয়ত অনুষ্ঠান থাকায় উক্ত বিধানটি নিরপেক্ষ হইতেছে। স্থৃতরাঁং 

উত্তরবেদি বিধির বৈষমা দোষ ঘটাতে নিষেধ না করিয়া র্ধযদাসহা+ বৈশ্ব- 

দেব ও শুনাঁীর্্য ভিন্ন পর্ববাথ্য যাগে উত্তরবেদি করিবে। এইরূপে এক বিধিই 
কর্তব্য তাঁহাতে আর সাপেক্ষ নিরপেক্ষরূপে বিধি বৈরূপ্য থাকে না, সেইরূপ 

এস্থলেও যেখানে বিধির নিরপেক্ষতা থাকে সেই স্থলেই সংস্থিনস্ত সংস্ষ্ 
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সোদরে সতি ন প্রাপ্তিঃ কিস্তুহি বিভাগসংস-ষ্টস্য অসংস ঈস্য 
| 

চ সোদরস্যৈবেত্যন্তং ॥ ১৫২ ॥ 
তদসঙ্গতং ন হি ছয়োরুভয়ব্রৈকেকশঃ প্ররৃত্তয়োয়ুগপদে- 

কত্র প্রবৃতিাত্রেণ বিধিবৈরূপ্যং কেবলোদগাতৃপ্রতিস্তোত্রাপ- 
চ্ছেদেন নিরপেক্ষপ্রবৃতয়োঃ সর্বস্বদাক্ষিণ্যাদাক্ষিণ্যশাস্ত্রয়ো- 
ইং নিরপেক্ষসাপেক্ষবিধানেন দোষমুপন্থস্ত স্বয়ং বিধিদ্য়ং উৎসর্গাপবাদভেদেন 

ব্যবস্থাপয়তি ভশ্মাদিতি। অসংশ্ষ্টন্ত চেতি। তন্তাপি সোদরপদার্থত্বেনাঁপবাদ- 

বিয়ষত্বাদিতিভাবঃ। ইত্যস্তমিতি শ্রীকরমিশ্রৈরুক্তমিতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৫২ । 

ন হীতি। ছয়োর্কিধ্যোঃ উভয়ন্র উদাহরণদ্বয়ে একৈকশঃ প্রবৃত্বয়োঃ পরস্পব' 

নৈরপেক্ষেণ প্রবৃত্বয়োঃ। বিধিবৈরপামিতি। সাঁপেক্ষনিরপেক্ষোদাঁসীন্তেন 

সংস্থষ্টিনত্বিত্যাদিনা সংস্থ্টিমাত্রাধিকারবিধানে সোঁদরস্ত ত্িত্যাদিনা সোদরমাত্রাধি- 

কারবিধানে চ পরম্পরাপেক্ষা ন্বস্তি * ধুগ্পছুপন্থিতৌ তু উভয়োরেব বিষয়ত্বাৎ 

ভয়োরেব যুগপৎ প্রবৃত্তিরিতি ন বাঁক্যয়োর্ডবদ্ক্তরীত্যা গ্রত্যেকং বিধিভেদরূপং 

বিধিবৈষম্যমিতিভাবঃ। অত্র প্রতিবন্ধিমাহ কেবলোদগাত্রিতি। জ্যোতিষ্টোমে 
হবিধ ণনী নাম গৃহমেকং অপবঞ্চ হবিষ্পবমানাখ্যং তত্র চ যথোক্রক্রমেণ হবিধর্শনী- 

এবং সোদরম্ত তু সোঁদরঃ এই ছুইটি বচন প্রমাণনূপে প্রবৃত্ত হইতে পারে কিন্ত 

স্ষ্টি বৈমাত্রেয অসংস্ৃষ্টী সহোদর এই ছুই থাকিলে সাপেক্ষত্ব প্রযুক্ত 
উক্ত ছুই বচন খাঁটিতে পারে না বিধায় সেই ধন প্রমণ(ভাবহেতু কেহই 

পাইতে পারে না এই অনি্ই ঘটে। সেইহেতু সংস্টিনস্ত সংস্থটি এই 

বচনদারা সংহতির ধনে সংস্গির সামান্ততঃ ভাগ প্রাপ্তি থাকাতে তাহার 

অপবাদার্থ সোদরন্ত তু সোঁদরঃ এই বচন বলিতে হইবে। অতএব সহোদর 

থাকিতে সংসুষ্টি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অধিকার হইবে না, কিস্ত সহোদর সংস্ষ্ 

হউক শ্ৰ! 'না! হউক কেবল সহোরেরই অধিকার হইবে এই পর্য্্ত শ্রীকরা 

চার্য্যেব লিখন 1 ১৫২ ॥ রি 

তাহ সঙ্গত নহে কেন না! ছুইবিধি ছই স্থলে স্বতন্ত্ররপে প্রবৃত্ত হইয়। 

একদ। একস্থুলে প্রবৃত্ত হইলেই যেবিধি বৈরূপ্য দোষ হয় এমত নহে, তাহা 
পপর পপ পাপা | ররর পু চস ০... পন ০ না রি ক এক লল 
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যুগপছ্ভয়াপচ্ছেদে সতি নৈকমপি শাস্ত্রং প্রবর্তেত বিধিবৈ-, 
রূপ্যাৎ। তথা চাতুর্োত্রাং পৌর্ণমাসীমভিস্যেৎ পঞ্চহোত্রা 

গৃহাৎ খত্বিজো হবিষ্পবমানাখ্যং গৃহং গচ্ছন্তি গচ্ছতাঞ্চ মধ্যে উদগাঁতা খত্িক্ যদি 

স্থলতি তদ, সর্বস্বদক্ষিণাবিধিঃ যদি প্রতিন্তোতা খত্বিক্ সখলতি তান্র' অসর্বস্বদ ক্ষি- 

ণবিধিশ্চেতি বিধিঘয়মস্তি এতয়োশ্চৈকৈকম্ত শ্খলনস্থলে একৈকশঃ প্রবৃত্বত্বাৎ 
যুগ্পৎ্খখলনে নৈকস্তাপি প্রবৃত্তিঃ স্তাৎ ভবন্মতে বিধিবৈরূপ্যাৎ তথাচাত্র প্রথমতঃ 
গ্রতিস্তোত্রে অসর্বশ্বং কিঞিদ্দক্ষিণাং দত্বা উদগাত্রে সর্বন্বং দক্ষিণ], দীয়তে ইতি 
যুক্তিসিদ্ধঃ পাঁরম্পরীণঃ সিদ্ধাস্তো ভবম্মতে ব্যাহতঃ স্তাদিতিভাবঃ ৷ অপচ্ছেদেনেতি। 

্থুলনে, নেত্যর্থঃ অত্রৈব গ্রতিবন্ধ্স্তরমাহ তথেতি । অয়মর্থঃ দর্শপৌর্ণমাসে যাগে 
শ্রয়তে চতুর্হোত্রাং পৌর্ণমাসীমভিমৃষেৎ পঞ্চহোত্রামমাবান্তামিতি। অত্র চতুহত্র- 
পদেন পৃথিবী হোত্রেত্যাকাঁরকোমন্ত্র উচ্যতে তন্ত যত্র বিনিয়োগঃ তচ্চাতুর্োত্রাং 

পৌর্দমাসীমিতি সপ্রম্যার্থে দ্বিতীয় তেন পৌরমাস্তামিত্যর্থ:। চাতুর্থোত্রামিতি 
পরিভাষ! প্রাপ্তপৃথিবীহো্রেত্যাদিমন্ত্রম্ত করণতা প্রাগ্তয়ে ততশ্চ পৌর্রমান্তাং 
পৃথিবীছোত্রেতিমস্ত্রেণোভিমৃেৎ ম্পূশেদিতি বিধিপ্রাপ্তো কিমিতি্পর্শ কর্ম্মাকাঙ্ষায়াং 

হইলে জ্যোতিষ্টোমখগ্রে হবিধর্ণনী, ও হবিষ্পবমান নামক ছুইটি যাগগৃহ বিহিত 
হয়, তাহাতে হবিধর্শনীগৃহ হইতে হুবিষ্পবমানগৃহে যাইতে যাইতে পথি মধ্যে 
যদি উদগাতু খত্বিক্ স্থলিত হন তাহা হইলে তাহাকে সর্বস্ব দক্ষিণা দিবে । 
আর যদি প্রতিস্তোতা খত্বিক, "্থলিত হন তবে তাহাকে অসর্বস্য দক্ষিণ! 

দিবে, এই বিধিঘয় আছে। তাহাতে কেবল উদন্দাতা ও কেবল প্রুতি- 
্তোতার পথিমধ্যে শলন হইলে উক্ত সর্বস্ব দক্ষিণা ও অসর্বন্থ দক্ষিণ! ঘটিত 
হুইবিধি পরম্পর নৈরপেক্ষে প্রবৃতু হওয়াতে ছুই খাত্বিকের একদা পি 
মধ্যে পতন হইলে শ্রীকরমতে বিধি বৈরপ্য প্পরযুক্ত ছই শাস্ত্রেত্ু কোন শান্তই 
খাটিতে পারে না। সেমতে প্রথমতঃ প্রতিস্তোতাকে অসর্বন্থ দর্ঘ্গণ৷ দিয়া 

উদগাতাকে সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়? এই যুক্তিদিদ্ধ প্রাচীন পরম্পরায় স্থির 
সিদ্ধান্ত একেবারে উন্ম,লিত হইয়া! যাঁয়। এবং পৌর্ণমাসীতে উপাংগুযাঁগ 
সত্বদ্ধি ইন্ত্রদেবতাক দধিকে চতুর্থোত্র মন্্রধার! স্পর্শ করিবে এই একটি বিধি 

 এ্রিনটিরিন রর নিনিটিরিনির টিন রিরানিরিনাররারার 
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, মমাবাস্তামিতি শান্ত্রয়োরুপাঁংশুযাগাগ্ীযোমিয়য়োরৈক্্রদধোক্দর- 
পয়সোরেকৈকশঃ প্রবৃতয়ো্ধয়োরাগেয়ে প্রবৃত্ত বিধি- 
বৈষম্যাপতের্নৈকমপি প্রবর্তেত ॥ ১৫৩ ॥ 

বাক্যান্তরোপস্থিতানি ীন্্দধ্যা্দীনি হবীংয্যেব কর্্মতয়! অন্থীয়ন্তে। চুড়ামণিস্ত 
পৌর্ণমাসীপদেন কর্মীতিধীয়তে কর্ণণস্ত স্পর্শাভাবাৎ তৎকালীনং মুখ্যং হবিরেবো- 
পাংশুযাগীয়ং এরন্দ্রদধিরূপং প্রত্যাধ্যতে এবমগ্রিমবাক্যেঘপি অমাঁবস্তাপদেনাপি 

তদানীং কর্তবরাস্তাখীযোমীয়ন্ত পয়োরূপং যুখ্যং হবিঃ প্রত্যায্যতইতি ব্যাচ্টে। 
এষ চ বিবিরদর্শপৌর্ণমাসাস্তর্গতপৌর্ঘমাসীকর্তব্যস্যোপাংশুযাঁগম্ত কেবলদধিরূপহবিঃ- 

মপর্শনে বিধ্যস্তরনিরপেক্ষপ্রবৃত্তিঃ উপাংশু যাগন্ত কেবলদধিকরণকত্বাৎ তথা” পঞ্- 
ছোত্রামমাবাস্তামিত্যত্র পঞ্চহোত্রপদেন অশ্নিহোত্রেত্যাদিকোমন্ত্র উচ্যতে তন্ যত্র 

বিনিয়োগঃ তৎ পঞ্চহোত্রাং অমাবাস্তামিত্যত্র সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া পঞ্চহোত্রামিতি চ 

তবনতস্ত করণত্বলাভায় তেনামাবাস্তায়াং অভিমৃষেদিতি বিধিঃ অজ্রাপি কর্মাকা- 

ক্ষায়াং পূর্বোক্তানি হুবীংয্যেবাহ্ীয়স্তে অয় বিধিঃ দর্শপৌর্ণমাসান্তগতন্ত দর্শ- 
কর্তব্যন্ত অন্নিযোমীয়যাগস্ত কেবলৈঙ্ত্রপয়োরূপদ্রব্যম্পর্শে নিরপেক্ষ গ্রবৃত্তঃ অগ্নীষো- 

মীয়স্ত কেবলপয়োদ্রবাকরণকত্বাৎ আগেয়ে চ দর্শপৌর্মাসাত্তর্গতে দর্শে পৌরমান্তাঁধ 
কর্তব্যে দধিপয়োরূপোভয়ন্তরব্যকে হবিত্বপম্পর্শার্থং বিধ্যোধুগপতপ্রবৃত্ো। ভবন্মতে 
বিধিবৈষম্যাপাঁতাৎ ন কোহপি প্রবর্তেত তথাচাত্র দ্বয়োরেৰ বিষয়সত্বাৎ প্রবৃত্ত 
মন্ত্রয়েন হবিঘপ্নম্ত দধিপয়োরূপন্ত স্পর্শইতি সিদ্ধাস্তোংপি ভবম্মতে ব্যাহত ইতি। 
ইদঞ্চ ন সম্যক যুগপৎগ্রবৃত্তাবপি সামান্যবিধ্যোর্বাধাভাবাৎ তন্রপবিধিবৈরপ্যা: 
প্রসক্তেঃ অতঃ প্রাগুক্তপ্রতিবন্ধিমাত্রং সাধীয় ইতি ধীমতির্িভাঁবনীয়ং ॥ ১৫৩ ॥ 

আর আমাবন্তাতে অশ্নীযোম যাগ সম্বদ্ধি ইন্দ্রদেবতাক ছুদ্ধকে পঞ্চছোত্র 
হ্ত্রধার| প্পর্শ, করিবে এই একটি বিধি আছে। তাহাতে এই ছুই শাস্ত্র উক্ত 
ছই বাশ শ্বতন্ত্রূপে প্রবৃত্ত হওয়াতে দধি ছুদ্ধ উভয় ঘটিত আগ্নেয় নামক 
যাগস্থলে শ্ররীকরমতে বিধি বৈষম্য প্রযুক্ত দধি দুগ্ধ ম্পর্শবিধায়ক ছুই শাস্ত্রে 
কোন শীস্্রটি খাটিতে পারে না বিধায় আগ্নেয় যাগে দধি ছুগ্ধ ম্পর্শ করিবার 
স্থিরতর দিদ্ধান্তের একদাই উচ্ছেদ হয় ॥ ১৫৩॥ 

। রা রহ তন ২০ স্প্রে 



কাজ আম 
দায়ভাগঃ ] ৩০৩) 

তম্মাৎ বাঁধনিরপেক্ষং নিত্যবদ্ধিধানং কচি কচিৎ বিধ্য- 
স্তরবাধসাপেক্ষমিতি বৈরূপ্যলক্ষণং। তথাহি উপাত্র বপ- 
স্তীতি বেদ্দিবিধিসাপেক্ষো নিষেধঃ তদ্বাধং বিনা! বিধিরেব ন 
স্যার্দিতি বেদিবিধিবাঁধসাঁপেক্ষং বিধাঁনং ন চ নিত্যবদেব তস্য 

অথৈবং বিধিবৈষম্যলক্ষণং কিমিত্যাকাক্কায়ামাহ তশ্মাদিতি। উপাত্রেতি 
উপাত্র বপস্তীতি যোবেদিবিধিঃ তৎসাপেক্ষইত্যর্থঃ। তত্বাধং বিল্লেতি। বেদি- 
বিধিবাধং বিনেত্যর্থঃ। বিধিরেব ন ম্তার্দিতি। সামান্তবিধের্বখদেবাদিযাগঘয়া- 

বিষয়কত্বে তত্র বিধ্যভাধাদেব বেদ্যকরণন্ত প্রাপ্তত্বাৎ নিষেধবিধেরপ্রাপ্তপ্রাপকত্বা- 

ভাবেন বিধির্ন শ্যাদিত্যর্থঃ। ইতীতি হেতৌ যতোনিষিধ্যমানযাগয়োরপি 
সামান্তবিধিবিষয়তবেন তথ্াপেনৈব বৈকল্লিকন্ত নিষেধস্ত প্রবৃত্তিঃ অতইত্যর্থঃ। 
নন্গ নিষেধবিধের্কিশেষত্বেন বলব্বাৎ সর্বদৈর সামান্যবিধিমুন্মূলয়েত তথাচ সামান্ত- 
বিধেস্তত্রাপ্রবৃত্ত্া কথং তদবাধেন বৈকল্লিকনিষেধবিধানমিত্যাশঙ্ক্যতে ন চেতি। 
তন্ত সামান্তবিধেঃ॥ বিফলইতি। নিত্যবদেব বাধে সামান্তবিধেস্তদিতরবিষয়ন্ব- 
মেব বাচ্যং অন্থা তদংশে তঘিধেরননুষ্ঠানলক্ষণাপ্রামাণ্যাপত্তিঃ তথাচ বিধ্য- 

ভাবাঁদেব নিষেধস্ত "সিদ্ধত্বাৎ নিষেধবিধির্বিফলঃ হ্যাদিত্যর্থঃ| এতদেবোক্তং 
নিষেধং বিনাপীতি। বেদ্যকরণন্তেতি। ততশ্চেতি। সামান্তবিধেনিষিদ্ধামান- 

অতএব কোন স্থলে বাধকে অপেক্ষা না করিয়া নিত্য বিধি হয় ও 
কোন স্থলে অন্ত বিধির বাধ করিত বিধি প্রবৃত্ত হয় এই রূপ বিধি 
বৈরূপ্যের লক্ষণ করিতে হুইবে! তাহাতে বৈশ্বদেবাদি যাগঘয়ে উত্তর বেদি 
করিবে না, এই নিষেধ বিধি উপাত্র রপস্তি এই সামান্য উত্তর বেদি বিধানকে 
অপেক্ষা করে। যেহেতু সামান্য বিধির পাক্ষিক বাঁধ ব্যতিরেকে*্নিষেধ, বিধিই 
হইতে পারে ন৷ এইজন্য নিষেধ বিধি, সামান্য বিধির পাক্ষিক বাঁধ সাপেক্ষ নতুবা 
একেবারেই সামান্ত উত্তর বেদি বিধির বাঁধ বলিলে নিষেধের বৈফল্য হয়। 
কারণ নিষেধ না করিলেও বিধির অভাব প্রযুক্তই উত্তর বেদির অকরণকে প্রাপ্ত 
হওয়া যায় বিধায় বৈশ্বদেব ও শুনা শীর্ধ্যরূপ ছই পর্ববযাগে উত্তর বেদির সাষান্তঃ 

ঞ্ 
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'বাধঃ তথা সতি নিষেধে! বিফলঃ নিষেধং বিনাপি বেদ্যকরণস্য 
প্রাপ্তেঃ ততশ্চ বেদিবিধিরপি নিষেধবিধিবাধসাঁপেক্ষবিধিভাঁবঃ 

পর্ববদয়ে পর্ববহয়ে তু নিরপেক্ষইতি ভবতি বিধিবৈষম্যং বিকল্পশ্চ 
পপি পাতে 

যাগদ্বয়বিষয়কত্বাচ্েত্যর্থঃ। নিযেধবিধিবাধেতি। বিরোধেন নিষেধবিধিবাধং | 

বিনা সাঁনান্তসম্ত শ্রবৃত্তাসম্ভবাদিতিভাঁৰঃ। বিধিবৈষম্যমিতি । একভৈব বেদি 

বিধেঃ পর্বদুয়ে নিত্যবদিধায়কত্বং পর্বদ্ধয়ে চ নিষেধবাঁধসাপেক্ষবিধায়কত্বমিতি 
বিধিবৈষম্যমিত্যর্থঃ| বিকল্পশ্চেতি । নিষেধাঙ্গীকারে নিষিধ্মানষাগঘয়ে বেদি- 

করণাকরণয়োর্কিকল্পশ্চেত্যর্থঃ। অয়ঞ্চ বিকল্পে। ন ব্যবস্থিতঃ তাদৃশবিকরস্থলে 
করণে ফলাঁধিক্যাৎ অধিকফলকামরূপত্ত।(ধিকারিণোৌতেদাৎ কিত্ৈচ্ছিকঃ তথাচাষ্ট- 

দোষ(পাতো৷ বাক্যভেদশ্চেতি গৌরবং অতো[লাঘবাৎ পর্ধদাসলক্ষণয়! বৈশবদেবা- 

দিভিন্ে পর্ববাখাযাগে উত্তরবেদিং বপস্তীত্যেক এব বিধিঃ কল্প্যতইতিভাবঃ। 
নন্বেবং ন কলগ্রং ভক্ষয়েদিত্যাদৌ রাগগ্রাপ্তনিষেধে বিকল্প: স্তাঁৎ রাগস্যোপজীবা- 
ত্বেন নিষেধেন নিত্যবদ্ধাধাযোগাদত আহ্ রাগপ্রাপ্ডে ত্বিতি। কেচিত্ত, কলঞ্জে- 
তবভোজনকলঞ্জভোজনেতরয়োরাগপ্রাপ্তত্বেন কঙঞ্জাতিরিক্তং ভূপ্তীত কলঞ্তভোজ* 
ন্তেরৎ কুবর্বীতেতি পধু্দাসাঁসম্ভবাৎ নিষেধে বিকল্প শবেতি ভ্রমনিরাসার্থমাহ 
রাগপ্রাপ্তেত্বিতীত্যাহঃ। কাদাচিৎকস্যাকরণস্যেতি। ন হি নিষিধ্যমানমন্- 
তিষ্ঠন্ যাবজ্জীবমহনিশং তদমুতিষ্ঠতি নিষিদ্ধানুষ্ঠানস্য রাগাধীনত্বেন বাগস্য।নিয়তত্বাৎ 
সহকার্য্যস্তরবিলঘ্বাচ্চেতিভাবঃ। তথাত্র নিষেধবিধিবৈয়র্ঘ্যপিত্তা ন বিকল্প: 
কিন্তু নিত্যবদ্বীধএবেতিভাবঃ। অতএবেতি। যতএব সাঁমন্যবিশেষয়োবের 

| বিধানটিও বৈকল্পিক নিষেধ বিধির বাধ, সাপেক্ষ হয়। কারণ নিষেধ বিধির 
বাধ নাঁ কবিলে সামান্য বিধির প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর বরুণ প্রঘাস 
৷ ও শাকমেখরূপ ছুই পর্ববযাঁগে উত্তব বেদির নিয়ত অনুষ্ঠান থাকাতে উক্ত সামান 
1 [ববিটি নিষেধ বিধির, বাধ নিরপেক্ষ হইয়া প্রবৃত্ত হয়, এইরূপে নিষেধ স্বীকার 

কবিলে এক উত্তর বেদি বিধির পর্ববচতুষ্টয়ের মধ্যে ছুই পর্কগে নিয়ত বিধায়কত্ব 
ও ছইপর্ব যাগে নিষ্ধে বাঁধ সাপেক্ষ বিধায়কত্ব রূপে বিধি বৈষম্য দোষ ঘটে এবং 
১ টিটি রি টি. 
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স্যাৎ রাগপ্রাপ্ডে তু নিত্যবদ্বাধঃ কাঁদাচিৎকম্যাঁকরণস্য নিষে- 
ধমন্তরেণাপি প্রাণ্ডেঃ অতএব যোড়শিগ্রহণাগ্রহণশাস্ত্রয়ো- 

বিরবিকল্পঃ ॥ ১৫৪ ॥ 
যে তু ক্রবতে প্রীশ্তডিপূর্ববকত্বাৎ স্থিষেধস্য ন নিমিত্ং বিধি- 

অতএবেত্যর্থঃ। যোঁড়শীতি। তথাচ শ্রুতিঃ অতিবাত্রে যোড়শিনং গৃহাঁতি 

নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গ্ৃক্লাতীতি। অতিরাত্রাখ্যোষ!গবিশেষঃ ষোড়শী পাত্র- 

বিশেষ্বঃ গৃহ্হাতীতি লিউর্ঘথে লট, অন্রবিধিনিষেধয়োদ্ব যৌবেবাতিবাত্রাখ্যঘাগরূপ- 

বিশেষনিষ্ঠত্বেন বিধেঃ কচিন্নিত্যবদ্িধায়কত্বাভাঁবেন বিধিবৈরপ্যাভাবাৎ নিষেধা- 
বিষয়কত্বাভাবেন পূর্বোক্তন্ায়েন পধুর্টদাসাঁসম্তবাচ্চ বিকল্পইত্যর্থঃ অতএবোক্তং 
এবমেবাষ্টদেযোইপি যন্ধীহিষববাকায়োঃ |, বিকল্পঃ সংশ্রিতস্তত্র গতিবন্যা ন 
বিদ্যতে। ইতি অন্যা গতিঃ পযু্দাসরূপা গতিঃ ॥ ১৫৪ । 

বিকল্পশ্ত।দিতি । রাগাতিদেশয়োরপি নিমিত্তত্বাবিশেষাঁদিতিভাঁবঃ। নন্ু প্রমাঁণ- 

এচ্ছিক বিকল্প হয় তাহাতে অষ্ট বিধ দোঁষ ও বাক্য ভেদ এই রূপ নানাদোঁষ 

সম্ভাবনা । অতএব লাঘব ধবিয়া পযুণদাস লক্ষণাদ্বার! বৈশ্বদেবাদি ভিন্ন পর্বাখ্য 
বাগে উত্তরুবেদি অনুষ্ঠান করিবে এতজ্রূপ এফটি বিধিই কল্পনীয়। কিন্তু রাগ 

প্রাপ্ত কর্থ্টে নিষেধ করিলে এঁ নিষেধের সার্থকা বাখিবার জন্ত ততকর্ম্মের নিয়ত 
বাধ করিতে হইবে। সেখানে বিকল্প হইবে না, কেননা ইচ্ছ। প্রাপ্ত করে 
নিষেধ না থাকিলেও ইচ্ছার অনৈয়ত্য প্রযুক্ত কদাচিৎ তৎকর্ম্ের অকরণ 

স্বভাঁবপিদ্ধ। কারণ যে নিষিদ্ধকর্্ম 'আঁচবণ করে সে যাবজ্জীবন অহনিশই যে 
সেই কর্ম করে এমন নহে। আঁর সামান্ত বিশেষরূপ বিধি নিষেধেরই কোন 
স্থলে একত্র ঘটনাতে বিধি বৈষম্য দোষ হয়, এক বিশেষ বিষদ্নে নহে। অতএব 
অতিরাত্রযাগে যোঁড়শি নামক পাত্র গ্রহণ করিবে ও অতিরাজ্বযাগে ষোড়শি গ্রহণ 

করিবে না এই এক ষোড়শি বিষয়ক গ্রহণা গ্রহণ বিধায়ক ছুই বিধি নিষেধ শাস্ত্রের 
একদা! প্রবৃত্তিতে পরযুদাস না খাটাঁয় বিকল্প স্থিরীরূত হয় ॥ ১৫৪ ॥ 
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মি ৬ 



রপবাঁধত ইতিগ্তায়েন বিকল্পইতি তেষাং মতে ন তো পশো৷ 
করোতীত্যাদৌ রাগপ্রাপ্তনিষেধে চ বিকল্পঃ স্যাৎ। কিঞ্চ 
এবং নিমিততিনঃ স্বনিমিতবাঁধাক্ষমত্বাৎ কথং পক্ষেহপি বাধঃ 

অতুল্যবলত্বাৎ অথ ন্রিষেধস্যৈবায়ং স্বভাবঃ যত স্বনিমিত্ত- 
মুন্মলয়তীতি তদা সর্ববদৈবোন্মলয়েৎ প্রাপ্তেরেব 
ভুর্ববলত্বাৎ,॥ ১৫৫ ॥ 

যোস্বল্যবলত্বে হি বিকল্পঃ অতএব গৌতমোহগি তুল্যবলবিরোধে বিকল্পইত্যাহ শ্ 
তথাচ যৌড়শিগ্রহণাগ্রহণশাগ্্য়োদ্বয়োরেব বৈদিক প্রমাণত্বাবিশেষাৎ তুল্যবলতয়া 

বিনিগমনাবিবহেণৈকেনাপ্যপরস্ত নিত্যবদ্বাধীযোগাৎ পক্ষতোবাঁধেন বিকল্পোধুক্তঃ ইহ 
তু রাগন্ত শান্্রাৎ দুর্বলতয়া বিকল্প সম্ভবত নিষেধেন নিত্যবদ্বাধঃ। এবমতিদেশস্তাঁপি 

সাঁমান্তবিধিতরা বিষয়াস্তরে চরিতার্থত্বেন পধুর্দাসসম্ভবাৎ তুল্যবলত্বাভাবেন নিত্য- 
বদ্ধাধএবেতি কথং বিকল্পাপত্তিরতআহ কিঞ্চেতি। নী প্রাপক- 
বিধেরিত্যর্থঃ ॥ ১৫৫ ॥ 

বাহাঁরা বলেন যে নিষেধ বিধিটি প্রাপ্তি পূর্বক হয় *সুতরাং এ 
নিষেধ বিধি প্রাপ্তি দূপ নিজ নিমিত্কে একেবারে নিবারিত করিতে পারে 
না, এই স্তায়দারাই নিষিদ্ধ কর্মে বিকল্প স্বীকার্ধ্য হয়। তাঁহাদের মতে 
পশুযষাগে আঘারাজ্যভাগ করিবে না, ইত্যাদি রাগপ্রাপ্ত নিষেধ শ্থলেও 

বিকল্পকল্পনা হুইয়া উঠে। আর প্রান্তিপুর্বক নিষেধ বিধির ছূর্ববলত্ব প্রযুক্ত 

যদি প্্ান্তিরপ নি নিমিত্রের বাঁধ! দিতে ক্ষমতাই ন! থাকে তাহা হইলে 
যোঁড়শি গ্রহণাগ্রহণ স্থলেও পাক্ষিক বাঁধই বাঁ কিরূপে হইতে পারে। যদি বল 
নিষেধেরই স্বভাব এই যে আপনার নিমিভ্তকে উন্মূলিত করে তাহা হইলে 
নিষেধের বলবন্ত। প্রযুক্ত নিষেধ শাসম্তই দূর্বল, প্রান্ডিশান্ত্রের একেবারে উন্ম, 
লন করিয়। ফেলে ॥ ১৫৫ ॥ 
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যে তু কব্রবতে যাদৃচ্ছিকগ্রহণপ্রারপ্তিনিষেধোহয়ং ন তু 
বিধিতঃ প্রাপ্তস্যেতি তদতীবাজ্ঞবচনং বৈধগ্রহণস্য অবৈধপগ্রহ্ণ- 
নিষেধস্য চ যুগপছুপসংহারাসম্ভবাৎ বিকল্পভাবপ্রসক্তেঃ 

পরমতনিবাকরণায়াহু যে ত্বিতি। যাদৃচ্ছিকেতি। ম্বারসিকীচ্ছ৷ বা সা 
যদৃচ্ছা রাগইতি যাবৎ তয়া প্রাপ্ত যদ্গ্রহণং তদ্বিষয়োহয়ং নিষেধইত্যর্থঃ। প্রান্তী- 
তন্ত কৃদ্ধিহিতভাবত্বেন প্রাপ্তার্থনাহ ন ত্বিতি। তথাচ বৈধগ্রহণং নিত্যমেবেত্যা- 

শয়ঃ। যুগপদ্িতি। যৌগপদ্যে উপসংহাবস্ত বিঝবোধস্তাসম্তবাঁদিত্চর্থঃ। উপসং- 

হারসম্তবার্দিতিপাঠে যুগপদেকদা উপসংহারস্ত একত্রাবস্থানস্ত সম্তবাদিত্যর্থঃ। 
বিকর্পাভ।বেতি। তথাঁচ বিরুদ্ধয়ৌবেব ভাবাভাবযোর্বিকল্পত্বং ইহ তু বৈধগ্রহণা- 
বৈধগ্রহণনিষেধয়োরবিবোঁধাৎ বিকল্পাভীবপ্রসক্তেবিত্যর্থঃ। নম্গ বিকল্পে। ন শ্রোতঃ 
কিন্তু কল্লযঃ অস্ত চাষ্টদৌষগ্রন্ততয়৷ গত্যন্তবাঁভাঁবএব কর্ন! প্রকৃতে তু বৈধেতব- 
গ্রহণনিষেধরূপগত্যন্তরসত্বাৎ কথং তৃৎকল্পনং অতোবিকল্লাভাবে ইগ্টীপত্তিবেবে- 
ত্যতআহ ক্রত্র্থতয়া চেতি। ত্রত্বঙ্গতয়! চেত্যর্থঃ | ন ক্রত্র্থঃ শ্তাদিতি। নন 

ত্রত্বঙ্গতয়! প্রাপ্তম্ত প্রতিযোগিনো নিষেধন্তৈব কেতত্বঙ্গত্বমিতি নিয়মে প্রমাঁণীভাঁবঃ 

যাগানঙ্গত্তা মিষভোঙ্বনস্ত নিষেধে যাগাঙ্গব্যভিচাবশ্চেতি কথং যাৃচ্ছিকগ্রহণনিষেধ 

্ত/ক্রত্বর্ঘতব।পত্তিবিতি চেৎ ব্যান্তিবলেন নাক্রত্বর্থত্বাপাদনং কিন্তেবং বাক্যার্থঃ- 
্রত্র্থতয়া যাদৃচ্ছিকগ্রহণস্ত প্রসক্ত্যভাঁবাৎ উপস্থিত্যভাবাৎ তথাচ নিষেধবিধিন! 

প্রকরণোপস্থিতবৈধগ্রহণন্ত নিষেধএব গ্রত্যায্যতে ন ত্বন্পস্থিতাবৈধগ্রহণত্ত এবঞ 
তি বৈধগ্রহণনিষেধস্তৈব ক্রত্বঙ্গতয়। বিধিবোধিতত্বাৎ অবৈধগ্রহণনিষেধো ন 
্রত্বর্থঃ শ্তাদিতি ন চ ষোঁড়শিগ্রহণত্বেন বৈধাবৈধগ্রহণসাধাবণেন ঞ্রূপেশৈব 
প্রকরণাঁৎ উপস্থিতিঃ ন তু বৈধগ্রহণত্বেন তথাচ যাদৃচ্ছিকগ্রহণমপুযুপস্থিতমেবেতি 
বাচ্যং তথাপি ভবছ্ক্াবৈধগ্রহণনিয়েধস্য ক্রত্বর্থত্বান্থপপত্তেঃ গ্হণসামান্তাভাবদ্য- 

কিন্তু ধাহারা বলেন যে ইটি যাদৃচ্ছিক গ্রহণ প্রাপ্তির নিষেধ, বিধি প্রার্থের 
নিষেধ নহে, তাহ! অত্যন্ত অর্ধাচীনের ন্তায় কথা । কেননা বৈধগ্রহণ ও অবৈধ 
গ্রহণ নিষেধ । শ্রই উভয়ের এককালীন,উপসংহা'র অর্থাৎ বিরোধ অসস্ভব 
বিধায় বিকল্পেরই অপ্রনক্তি হয়। যেহেতু বিরুদ্ধ ভাবাঁভাঁবেরই বিকল্পত। উক্ত 

টির রিটা রি রিরারিিটিটা 
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তাপ স্পোপাসসপলার 

ক্রত্বর্থতয়৷ চ যাদৃচ্ছিকগ্রহণপ্রসজ্ঞযভাঁবাৎ নিষেধ ন ত্রত্বর্থঃ 

স্যাৎ. তত্মাদন্মহুক্তন্যায়াদেব বিকল্পঃ তদস্তু কিং 

বিস্তরেণ ॥ ১৫৬ ॥ 
যচ্চ ম্বয়মেৰ বর্ণিতং অসোঁদরে সংস্প্িনি সোঁদরে চাঁসং- 

সষ্টিনি সংস্ষ্টিনস্ত সংস্শ্রীত্যনেন অগোদরস্য ধনসম্বন্ধ 

বাঙ্গতায় বিধিপ্রতিপাদ্যত্বাৎ এবঞ্চ সতি বিরোধাৎ বিকল্পএবেতি হৃদয়ং। কেচিতত, 

্রত্বর্থতয়েত্যাদিপ্রস্থং অন্যথা যোজয়ন্তি তথাহি নাতিবাত্র ইতি বাক্যেন গ্রহণ- 
স্তাঙ্গত্বভাবোগ্রহণাভাবন্ত।ঙ্গত্বং পুরুযার্থত্বং বা প্রত্যাধ্যতে আদ্যে ক্রত্বর্থতয়েতি 

নিষেধেনিষেধবিধিরনক্রত্র্থ; ন ক্রতুব্ষয়ঃ দ্বিতীয়ে সন্নিহিতবৈধগ্রহণমপহায়াসন্লি- 

হিতাবৈধগ্রহণবিষযত্বকল্পনে গৌববং শ্তাঁৎ তৃতীয়ে প্রকবণবিবোঁধইতি তদসৎ অন্ম- 

হক্তব্রমেণৈব যথাশ্রতার্থনির্বাহে আশয়কল্পন!নৌচিত্যাৎ। তন্মাদিতি। য্মান্তবহক্তং 
ন যুক্তং তন্মদিত্যর্থঃ। অন্হুক্তন্তায়াৎ নিত্যনিষেধে বিধিনিষেধোভয়বৈয়্থ্যং 
নিত্যবিধৌ চ নিষেধবৈয্ঘ্যং স্যাদিত্যেবংরূপ।ৎ। এবকাবস্য ভিন্যোজনয়া বিকল্প 
এবেত্যর্থঃ ন তু ভবছুক্তসমুচ্চয়ইত্যর্থঃ। তদন্ত উক্তমতে, দূধণান্তবং মতান্তবসা 
দুষণমন্যাদনিবদ্ধমেব তিষ্ঠতু কিং বিস্তরেণ গ্রন্থবাহুল্যেন তথা চ গ্রন্থগৌববনয়াৎ 
উক্তার্থে দূষণান্তরং মতাস্তবং তন্দ,ষণধ্চ নোপনিবদ্ধমিতিভাবঃ ॥ ১৫৬) » 

শ্রীকবমতদূষণ্যৈব প্ররুতত্বাৎ সংস্থষ্টিনত্থিতি সোদবস্য ত্বিতি বচনয়োস্তদযাখ্যা- 
নমনৃদ্য দূয়তি যচ্চেতি। বর্ণনমেবাঁহ অসোঁদব ইতি। ইতানেন বচনেন অপোঁ 

গ্রহণাগ্রহণেব বিবোধাভাব, স্ুতবাং ক্রত্বর্থবপে যাদৃচ্ছিক গ্রহণ প্রসক্তির 

অভাব হইলে ধ্নবেধটি যাগাঙ্গই হইতে পাঁবে না মেই হেতু অশ্মহুক্ত অর্থাৎ নিত্য 

| নিষেধে বিধিনিষেধোভয় বৈয়র্ধ্য। আর নিত্য বিধিতে নিষেধের নৈয়র্ঘ্য এইরূপ 
্যায়ান্ুসারে বিকল্প ই হইবে,তাহা থ।কুক, আর বাগ জালের প্রয়োজন নাই ॥ ১৫৬ ॥ 

আর স্বপ্ন শ্রীকরাচধ্য যে বর্ণনা কবিয়াছেন যথা, বৈমাত্রেয় সংচ্ছষ্টা ও 
অসংস্তী সছোদব সত্বে সংস্থট্টিব ধন সংস্থহী পায়, এই বচনবারা অসেদবের 

রা 

১). পা পর সপ সা নিলি টি তি পরত পি নস চ্ 
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প্রাপ্ডো তদপবাদার্ঘ সোদরস্য তু সোদরইতি বচনং তদপ্য- 
যুদ্তং অস্মিন্নেব বিষয়ে সোদরদ্য তু সোদরইতি সোঁদরস্য 
ধনসম্বন্ধপ্রসভ্তো ৷ তদপবাদার্থ২ সংসংগ্রিবচনস্যাপি সম্ভবাঁৎ 
বিনিগমনাকারণাভাবাৎ যচ্চ সংস্থষ্টিনস্ত সংস্ষ্তীত্যেতদ্বিবর- 
ণার্ঘত্বেনে অন্যোদর্য্ইতি বচনং ব্যাখ্যাতং তদপ্যতীবাধুক্তং 
অন্যোঁদর্য্যবচনাদেব বিবক্ষিতার্থলাভাৎ সংস্ৃষ্টিনস্তিত্যস্যান- 

দবস্য সংস্থনোইসোদরস্য ধনসন্বন্ধ প্রণ্ধৌ ধনাধিকাবপ্রাপ্তৌ। তদপবাদার্থং 
ততবাধার্থং। বিনিগমনেতি একতব পক্ষপাতিনী যুক্তির্কিনিগমনা তব্রপকারণা- 

ভাবাদিত্যর্থঃ। অন্যোদধ্যঃ সংস্থ্রী যঃ স অন্যোদরধ্যধনং ন হরেৎ সোদরে সতীত্যু- 

্ববার্ঘস্ববসার্নভ্যতে ভহি কোগৃহীয়াদিত্যত্রাহ অনংস্থষ্্যপীতি অপিরেবার্থো 
ভিন্নক্রমেণ যৌজণীয়ঃ তেনাসংস্থষ্টী দোদতুএব গৃহীয়াদিত্যর্থঃ কিং পুনঃ সংস্ষ্র 
মোদরইতি ৈমুতিকন্ায়সিদ্বীধিক|বোঁহপি সংস্থ্টী সোঁদরঃ চকারেণ সমুচ্চীয়তে 

ইতি। পুর্র্ববচনে বং পোঁদবস্য সংস্মষ্ট্যসোদবাঁপবাদকত্বমুক্তং তদেব 
দ্বিতীয়বচনেন বিবৃতৃমিতি যছুক্তং তদপি দুষয়িতুমুপন্যন্ততি যচ্চেতি। আনর্থক্যা- 

পত্তেরিতি বিববণবচনাদেব উক্তার্থলাভে বিত্রিয়মাঁগবচনবৈয়র্থ্যাদিতিভাবঃ | বক্ষ্য- 

মাণদূষণাস্তরং ম্পষ্ট়িতুং তহুক্তবিবরণং দর্শযতি কিঞ্চেতি। তথাঁচ বচনয়োরে- 
কার্থপর্য্যবসাঁনে বিনিগমনাঁবিরহাৎ নৈকতর বৈয়র্থ্যং অতএবোঁডীং সম্ভেদেনান্যতর- 

ধনাধিকাঁর প্রাপ্তিতে তাহার খণ্ডন জন্য সোদবের ধন সোদর পাইবে এই 

বচনটি ভাহাও অযৌক্তিক কথা। এতদ্বিযয়েই সোদরস্য তু সোদর এই 
বচন দ্বারা সহোদবের ধনাধিকার .প্রসক্তিতে তৎ খণ্ডনার্থ সংস্থষ্টিনস্ত সংস্থষ্টি 

এই সংস্থষ্টি বচন বিনিগমনা অর্থাৎ একতরপক্ষপাঁতিনী যুক্তি*্বিরহ প্রযুক্ত 

সম্ভব। আর যে সংস্থষ্রীনস্ত সংস্থগী এইবচনের বিবরণ স্বরূপ" অন্টোদর্যয 
এই বচন ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহ! যাহার পর নাই এমন, অযুক্ত কথ! । কারধ 
অর্থ যে অন্ঠোদর্ধ্য অর্থাৎ বৈমাত্রেয় যে সংস্তি হয় সে অন্যোদর্যের ধন পায় 
না কিন্ত সোঁদর পদের অনুষঙ্গ করিয়া সোদর অসংস্ত্ি হইলেও দেই হোদরই 
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ধবক্যাপতেঃ | কিঞ্চ অন্যোদর্ধ্যস্ত সংস্যফীত্যস্যায়মর্থঃ 
অন্যোদর্ধ্যস্ত সংস্থষ্টী যঃ স নান্যোদর্য্যধনং হরে কিন্ত সং- 
হষ্ট্যপি সোদরপদানুষক্গাৎ সোদরএব গৃহ্থীয়াৎ সংস্স্টোহপি 
নান্যমাতৃজোগৃহীয়াদিতি ব্যাখ্যাতং তদপি ন, পূর্ববার্ে 
একম্য অন্যোঁদর্য্যপদস্য পুনরুক্তত্বা তখোত্তরাদ্ধেহপি 
নান্মাতৃজ ইত্যস্যানর্ঘক্যাপত্েঃ অপিশব্দদ্য চৈবকারার্থে- 
ইবর্ণনাৎ ॥ ১৫৭ ॥ 

কিঞ্চ সোদরে চাঁসংস্ষ্টিনি অসোদরস্য সংস্িনোহপবা- 
দার্থ সোদরবচনস্য বর্ণিতত্বাৎ সোদরাসোদরয়োরসংস্ষ্ি 
নোরপ্রবৃততত্বাৎ তুল্যবদেবাধিকারঃ স্যাৎ ন বা কস্যচিদপি 

বৈয়াথ্যং। ইতি হেতোঃ | অয্ং 'বক্ষ্যমাণোহ্থঃ শ্রীকরোক্ত ইতি শেষঃ। 
পুনরুত্তত্বািতি। অন্যোদধ্যঃ সংস্ষ্টী ন গৃহীয়াদিত্যনেনৈব প্রকৃতার্থসিদ্ধৌ 
অন্যোদর্য্যপদান্তরন্ত ব্যর্থত্ব।দিত্যর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥ 

নন সর্বমিদং ভবছুক্তদূষণমকিঞ্চিৎকরং তথাঁছি সোঁদরধচনস্যেবাপবাদকত্বং 
সোদরম্তাধিকোপকারকতেন ন্যায়সিদ্ধং ন তু সংস্থষ্টিবচনস্ত স্তায়াভাবাৎ অন্ঠোদর্যয- 

' ইতি নান্তমাতৃজইত্যনয়োর্ডবছুক্তব্যাখ্যানেইপ্যবিশেষাৎ অপিশব্প্য ত্যবায়ানাঁমনে- 

পায়, বৈমাত্রেয় সংস্থষ্টী হইলেও পাঁয় না এই ব্যাখ্যা! কবেন, তাহাঁও ভাল নহে। 

পূর্ববর্দে এক অন্যোদর্য্য পদের পৌনরুক্তে সেইরূপ পরার্ধেও নান্যমাতৃজ 
এই পদের আনর্থক্য হয়। আর অপিশুৰ এব শব্ের অর্থে কুত্রাপি বর্ণিত 

হয়না) ১৫৭ 

অপিচ* অসংস্থষ্টী সদর সব্বে অসোদর সংস্থষ্টীর খগ্ডনার্থ সোদর বচন বর্ণিত 

হইবায় দোদরাসোদর উভয় অসংস্ষটিস্থলে সোঁদর বচন ন1 খাটিবায় ছয়ের তুল্যা- 
ধিকার হইতে পারে, অথব! ছুয়ের মধ্যে কাহারই অধিকার হইতে পারে ন|। 
যদি বল উক্ত স্থলেও সোদর বচন খাটে তাহা! হইলে একস্থলে সংস্থ্টীবচনের বাধ 

টিটি নিয়া িনিরারি তারি. 
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স্যাৎ অথাত্রাপি সোদরবচনমেব প্রবর্ভতে তদৈকত্র সংস্থষ্ি- 
বচনবাঁধসাপেক্ষং অন্তর তু বাধাঁনপেক্ষমিতি ভবতামেব বিধি- 
বৈরূপং যথা সোমে বিধীয়মানা বেদিঃ দীক্ষণীয়াদিঘতি- 
দেশপ্রাপ্তবেদিবিধিবাধেন অন্যত্র বাঁধং বিনৈবেতি বৈরপ্যাৎ 
অবেদিমতাং তদ্দ ব্যমিত্যুক্তং ॥ ১৫৮ ॥ 

কার্থত্বেন এবকারার্থেহপি বর্তনাৎ অতএব “সবিবাদা সদা! ভূমি পৌরুষেণাঁপি 
ভুজ্যতে” ইত্যত্র অপিরেবার্োদৃষ্টইত্যত আহ্ কিঞ্চেতি। অপ্রবৃত্তত্বাদিতি। অপ- 

বাদন্ত উৎসর্গবিষয়েপ্রবৃত্তত্বাদিতি ভাঁবঃ তুল্যবদিতি। বিশেষকাঁভাঁবাৎ ভ্রাতব- 

ইতিসামান্যবাক্যেন ভ্রাতৃত্বাবিশেষাৎ ছয়োবেব 'যুগপদধিকারঃ স্তাদিত্যর্থঃ। ন 
বা কম্তচিদিতি। ভ্রাত্রধিকারবোধকসামান্তবচনস্ত সংস্থষ্টাদিতি বিশেষবিষয়ক তয়! 
উপসংহৃতত্বাদিতিভাবঃ | অথেতি। * সোদদরবচনে সোদরপদন্ত সংস্থ্্যসংস্ষ্টিসা- 
ধারণসোদরপরত্বেনাত্রাপি সোদরব্চনং প্রবর্ততইত্ার্থ:। একত্র সংস্থষ্্যসোদরাঁ- 
ংস্থটিসোদরস্থলে অন্থত্র সোঁদরামোদরয়োরসংস্থষ্টিনোরিত্যুক্তস্থলে সোদরবচনস্ত 

সোদরত্বপুরস্কারেণাহসাদূরমাত্রবাধসাপেক্ষত্বেন সংস্থ্টিনোইপ্যসোদরস্ত বাধসাপেক্ষ- 
ত্বাবস্কত্বাদিতিভাবঃ। যথেতি অত্রায়মর্থঃ পৌর্ণমাসযাগে প্রকৃতৌ বেদির্বিহিত। 
সা চাতিদেশাৎ তথিক্ৃতীভূতদীক্ষণীয়ে্টো প্রাপ্ত বাক্যান্তরে চ পামান্ততঃ সোম- 
দ্রব্যকযাগে বেদির্কিছিতা তত্র দীন্ষণীয়েষ্টেরপি সোমদ্রব্যকতয়া যদি সামান্তবচনং 

'তত্র প্রবর্ততে তদা অতিদেশবিধিবাধেনৈব প্রবর্তুতে অন্যথা প্রাপ্তত্বাৎ বিধিত্বানপ- 

পত্তেঃ পৌর্ণমাসবিক্কৃতিভিন্নে সোমদ্রব্যকযাগাস্তরে ত্বতিদেশাভাবাৎ তদবাধেনেতি 

বিধিবৈষম্যাৎ অবেদিমতাং বাক্যাস্তর প্রাপ্তবেদিকভিন্নানাং যাঁগানাং তৎ সামান্ত- 
বেদিবিধানং দ্রষ্টব্যমিতি তত্রোক্তং বিধিবৈষম্যং যথা তথা প্রক্কতেহপীতি ॥১৫৮ ॥ 

সাপেক্ষ, অন্যস্থলে বাঁধ নিরপেক্ষ এইরূপে তোমাদের মতেই বিধি বৈষম্য দোষ 

হয়। যথ! সোমদ্রব্যকরণক্ষাগে সামান্যতঃ বেদির বিধি আছে সুতরাং দীক্ষণীয়া 

ইষ্টি প্রভৃতি সোমদ্রব্যকরণক বিধায় যদি সামান্য বচন সেখানে প্রবৃত্ত হয় তবে 

রং ৫. 



৩১২ দায়ভাগঃ | 
সপ ভি পাত? সস তপন 

অন্মন্মতে তু লীকরসম্মতমপি বিধিবৈরূপ্যং নাস্তি সংস্য- 
ভিসোদরবচনয়োরেকৈকবিষয়ত্বাৎ অন্যোদর্ধ্যবচনস্য চ সোঁদ- 
রস্যাসংস্যগ্িনঃ সংস্গ্িনশ্চাসোদরস্য তুল্যবদধিকারজ্ঞাপ- 
নাথত্বা তঁখাঁহি অন্যোদর্ধ্যস্ত সংস্ষ্তী সন্ সত্যপি সোদরে- 
ইসংস্প্রিনি ধনং হরে নান্যোদর্যোহসংস্থষ্ট্যপি গৃহ্থীয়াদিতি 
পুর্ববার্ধসার্থঃ তত্র কিং সোঁদরস্তদানীং ন গৃহীয়াদিতাপে- 
ক্ষায়াং উত্তরার্দেনোভরং ॥ ১৫৯1 

অনংস্যষ্ট্যাপি চাঁদদ্যাৎ সোদরইতানুষজ্যতে সংহ্যস্টোই- 
হ্যমাতৃজএব ন কেবলঃ কিন্তৃভাভ্যাং বিভজ্য গ্রহীতব্যমিত্যর্থঃ 

প্রৌট্যাহ অন্মন্মতে ত্বিতি। শ্রীকবেতি | বস্ততগ্ক বিধিবৈরপ্যমেব ন ভবতীতি 

ভাবঃ। অন্তোদর্য্যবচনম্ত তুল্যবদধিকাবজ্ঞ।পইত্বং যথা তথা ব্যাকবোতি তথাহীতি। 

নান্যোদর্যযইতি । এতেনৈকতরম্তান্যোদর্ষযবচনন্তয বৈয়র্ঘ্যমপি পরিহতং ॥ ১৫৯ ॥ 

দর্শপৌর্ণসাঁসযাগের অতিদেশ প্রাপ্ত বেদি অনুষ্ঠানের বাধ ও অন্যত্র অর্থাৎ পৌর্ণ- 
মাস বিকৃতি ভিন্ন সোঁমকবণক যাঁগাস্তরে অতিদেশ ন! থাকায় তাহাবি বাধবাতি- 

রেকেই প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ বিধি বৈরূপ্য দোষ নিবন্ধন সামান্য €বদি বিধান 

শান্ত্রটি অন্য প্রনাণপ্রাপ্ধ বেদিকভিন্নযাঁগের সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য হইবে ইহা উক্ত 
হইয়াছে ॥ ১৫৮ ॥ | 

কিস্ত আমাদের মতে শ্রীকবাচাধ্য মত সিদ্ধ ও বিধি বৈরূপ্য নাই, কেননা 
সংস্যষ্টি বচনও সোদর বচন এই ছুই ব্চনের স্থল ভির ভিন্ন। আর অন্যোদধ্যস্ত 

সংস্থা্ট এই রচনটি অসংস্থ্টী সহোদর ও সংস্থষ্টি বৈমাত্রেয় এই উভদ্নের তুল্যাধি- 
কার জ্ঞাপর্ক, তাহাতে বৈমাত্রেয় সংস্থাষ্টি হওত অসংহৃষ্টী সহোদর থাকিলেও ধন 

1 পাইবে । কিন্ত এ বৈমাত্রের় অসংস্থী হইলেও পাইবে এমত নহে, এইটি প্রথম 

অর্ধপ্লোকের অর্থ, তাহাতে তবে কি তৎকালে লহোদর পাইবে না এই আঁকা- 
কায উত্তরার্থ্ার! উত্তর বুঝিতে হইবে ॥ ১৫৯ ॥ 

1 এ 
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অতে। বিধিবৈষম্যমপি পরিহৃতং। তথা মনুরপ্যেতদেব দর্শন” 
য়তি। সৌঁদর্ম্যা বিভজেয়ুস্তং সমেত্য সহ্িতাঁঃ সমং। 
ভাঁতরে1 যে চ সংস্ষ্টা ভগিন্শ্চ সনভিয়ঃ ৷ সোদর্ধ্যমাত্রাণাং 
সোঁদর্ধযাইতি অসোদরাণাঞ্চ সংস্যষ্টানাং সংস্ষ্টাইত্তি বছ- 
বচনাস্তস্বপদাদেবেতরেতরযোগাঁবগতেঃ সমেত্য সহিতাইতি- 
পদং উভয়সাহিত্যার্থমেব যুক্তং অন্যথানর্থক্যাৎ। অত 
উভয়োরিতরেতরযোগস্যাশ্রবণাদিতি অছৃদয়ব্যাহৃতং ॥ ১৬০ ॥ 

অসংস্ষ্্যপীতি। তথা _চৈকন্তৈবাসংস্থষ্টিপদস্ত কাকাক্ষিস্তা াুভয়্্ান্বমইতি 

ভাঁবঃ। কেবলইতি। তথাঁচ সংস্ষ্ট্যন্যোদধ্যসোদরযৌর্ধ্যবস্থিতবিকল্পেনাধি- 

কারভ্রমনিরাসায় তুল্যবদধিকারপ্রাপকং নান্যমাতৃজবচনমপি সার্থকমিতিভাবঃ | 
স্বোক্তব্যাখানে মন্তসঘ্বাদমাহ তথেতি। তুল্যরূপাঁণাং সোদরাসোদরাণাং মধ্যে 
সোঁদরাএব সহিতা বিতজেরন্ সংহষ্টানংস্ষ্টতুল্যরূপাঁণাং মধ্যে সংস্থষ্টাঃ সহিতা 

বিভজেরন্ ইতি বচনার্থমাশঙ্ক্যাহ সোদর্্যমাত্রীণামিতি। ইতরেতরযৌগাবগতেঃ। 
সোদরমাত্রাণাং সংস্থষ্টমাত্রাণাঞ্চ পরস্পবসাহিত্যাবগতেঃ| উভয়সাহিভ্যার্থমিতি। 

সোদরসংস্থষ্্যসোদরসী হিত্যার্থমিত্যর্থ;ঃ। এতচ্চ অন্যোদর্য্যস্িত্যাদিযাঁজ্ঞবন্থ্যৈকমূল- 
কত্বাদুক্তং অতইতি। সহিতপদাদুভয়সাহিত্াশ্রবণং বতোহতইত্ার্থঃ। অন্ৃদয়- 
ব্যাহৃতমিতি & হৃদয়ং জ্ঞানং তেন বচনার্থানভিজ্ঞব্যাহৃতমিত্যর্থঃ ॥ ১৬০ ॥ 

সহোদর পদ অনুষঙ্গ করিয়! অর্থ হইল যে সহোদর অসংস্থন্টী হইলেও লইবে 
কেবল সংস্থষ্টি বৈমাত্রেযই লইবে না । পরস্থ অসংস্থষ্ট সহোদর ও সংশ্হষ্ট বৈমা- 
ত্রের় এই উভয়ে বিভাগ করিয়া! লইবে এইটী প্রকৃত অর্থস্থির মিদ্ধাস্ত হইল 
এবং বিধি বৈরূপ্য দোৌষও পরিহার রুরা হইল। তথা ভগবান মনও ইহাই 
দর্শাইতেছেন যথা, সোদর ভ্রাতায়া সমবেত হইয়! তদ্ধন সমভাগ কিয়া লইবে। 
আর যে সকল ভ্রাতারা সংস্ষ্ট থাকে তাহারা! এবং সহোদরা ভগিনীরাও, এই |. 
বনে ফৌদর্ধ্যা এই পদে সহোদর মাত্রের উপস্থিতি হয়। আর সংসৃষ্টী এই 
ধহুবচনাস্ত পদ হইতেই সংস্থষ্ট বৈমাত্রেয় গণের ইতয়েতর যৌগের অবগতি হচ্জ। 
আর সমেত্য সহিতা এই বচনটি উভয়ের সাহিত্য অবগতির জন্যই প্রয়োগ করা 

্ 
॥ 
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র ৬] 
৩১৪ দায়ভাগঃ । 

" কিঞ্চ' যে চেতি চকারশ্রতেঃ চার্ধে ঘন্বসমাসস্যাপি 
শ্রবণাৎ ইতরেতরযোগস্যাশ্রবণাঁভিধানং ছন্দবস্যাঁপ্যতদর্থতা মা- 
পাঁদয়তি তম্মাৎ সোদরাসোদরমাত্রস্ভাবে সোদরাণামেব। 

অতএব বৃহু্মনুঃ | একোদরে জীবতি তু সাঁপত্বো ন লভেদ্ধনং। 
স্থাবরেইপ্যেবমেব স্যাঁৎ তদভাঁবে লভেত বৈ। স্থাবরেহপ্যে- 
বমেবেতি বিভভ্স্থাবরাভিপ্রায়েণ যম্মাদনস্তরমেবাহ যমঃ। 

অবিভক্তং স্থাবরং য€ সর্বেষাঁমেব তদ্তবেৎ । বিভক্তং স্থাবরং 

নল একন্ত ছয়োর্ববা তদ্বনাধিকারান্পপত্তা উদ্দেশ্তবিশেষণত্বেন বহুত্বং'্যথ! ন 
বিবক্ষিতং তথ! সাহিত্যমপীত্যেতদর্থ সমেত্য সহিতাইত্যুক্তং ন তু তেষামিতরেতর- 
সাহিত্যার্থং তৎকথমিতরেতরসাহিত্যশ্রবণং অতআহ কিঞ্চেতি। চার্থে ইতি। 
চার্থে ঘন্দইতি হুত্রেণেতি শেষঃ।$ অতদর্থত্বং ইতরেতরযোগানভিধাঁয়কত্বং । 
আপাঁদয়তীতি। তথাচ অনম্তথাসিদ্ধচকারবলেনৈবেতরেতরসাহিত্যাবগমইতি 
ভাবঃ। ন চৈবং সাহিত্যন্ত বিবক্ষিতত্বে একন্ত সোদরমাত্রন্ত বা তদ্ধনাধিকাঁরা- 

নুপপত্তিরিতি বাচ্যং বহুত্রাতৃকনিরুক্তপক্ষে এবৈতদভিধানাদ্দিতি | উপসংহরতি 
তন্মাদিতি সোঁদরশ্চ/সোদরমাত্রশ্চেতি দন্বঃ মান্রপদেন সংস্থত্বব্যবচ্ছেদঃ | কেচিত্ত, 

সোদরাসোদরয়োদ য়োরেব মাত্রপদীর্থান্য়মত্যুপেত্য মাত্রপদং সংস্থষ্টত্বাসংস্থষ্টত্বাভাব- 
দাক্জস্পো পাপা লাস পসপসতলা পপি শিলা পিসী সপ পাপা সপ সপ পল 

যুক্তি সিদ্ধ অন্যথা নিরর৫থক হয়। অতএব উভয়ের ইতবেতরযোগ অর্থের শ্রবপাঁভাব 
এই কথা৷ বচনার্থের অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা ॥ ১৬০ ॥ | 

অপি চ যে চ এই চকার শ্রবণেচার্থে ছন্দ সমাসের, শ্রবণ আছে তাহাতে 

ইতরেতর যোগ অর্থের অশ্রবণ কথন ঘন্দ সমাসের ও তদর্থতার অর্থাৎ ইতরে- 
তর যোগার্থভার অভাব সম্পাদন করিতেছে। অতএব সোদর ও অসোদর 

| মাত্র সম্ভীবে অগ্রে সহোঁদরেরই প্রীপ্য। অতএব বৃহন্মহৃবচন, সহোঁদর 
জীবিত থাকিতে বৈমাত্রেয় ধন পায় না, স্থাবর সম্পত্তিতেও এইরূপ বাবস্থা 
কিন্ত সহোদর অভাবে পাইবে। এই বচনে স্থাবর সম্পত্তিতেও এই ব্যবস্থা 
এই লিখন বিভক্ত স্থাবরাঁভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে। যেহেতু অনস্তরই সমরচন 

নি রিটা টিনটিন. 

সি 
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গ্রাহাং নাঁন্যোদর্ধ্যৈঃ কথঞ্চন। সর্বের্ষাঁং সোঁদরাসোদরাঁণা-শ। 
মিত্যর্থ;। মোদরাণাঁমেব মধ্যে একস্য সংস্ষত্বে তস্যৈব 

ংস্যগ্তিসোদরাসোদরসংস্থগ্রিসন্ভাবে চ দ্বয়ৌরেব সাপত্বমাত্র- 
সন্ভাবেহপি প্রথমং ষুংস্যষ্টিনঃ তদভাবে চাঁসংস্ৃষ্টিনৌহসোদরস্য 

সৃতধনং প্রত্যেতব্যং। অতএব উক্তক্রমেণ বহুনামধিকারপ্রাতি- 

পত্যর্ঘং ভ্রাতরইতি বছুবচনমুক্তং অন্যথানর্থকং ভবেৎ ॥ ১৬১ ॥ 
সংস্থগ্রি্ত সংস্স্তীত্যেতচ্চ তুল্যরূপসন্বন্িসমবায়ে সংসর্গ- 

নাঃ 

পরমিতি ব্যাচক্ুঃ। অতএবেতি। উক্তমন্বচনানুবোধাদেব। বৃহন্মন্ঃ তুল্য- 

রূপসোদরাসোদরয়োরেব মধ্যে সোদরস্তাধিকাঁরং বোধয়তি ন ত্বসংস্থইসোদরসংস্থ্- 

সোদরয়োঃ সত্বে সংসষ্যসোদরস্ত অংশং নিরাকরোতীত্যর্থঃ। জীবতীতি। অধি- 

কারিণি সতীত্যর্থঃ। এবমেবেতি |, স্থা্বরমপি সোদর এব গৃহীয়াদিত্যর্থঃ। 
লভেতেতি সাপত্বইত্যনুষঙ্গেনান্থয়ঃ সর্কেবামিতি । তুল্যরূপাণাঁং সোদরাসোদরাণা- 

মিত্যর্থ; পুর্বববচনে তুল্যরূপাঁণাষেব প্রক্রান্তত্বাৎ। সোদরাণামেবেতি হহুক্তং তত্র 
বিশেষমাহ সোদরাগমেব মধো ইতি। সাপত্বমাত্রেতি। তন্তাপ্যেকোৎপন্নত্বেন 
্রাতৃত্বাদিতি ভাবঃ। ভ্রাতরইতি বহুবচনস্তার্থবত্তাং বক্ষ্যামইতি যহ্ক্তং তত্রাহ 
অতএবেতি ॥ ১৬১ ॥ 

সংস্থষ্টিনস্িতিবচনং ন ভ্রাতৃমাত্রবিষয়ং কিন্ত তুল্যরূপমন্বদ্ধিমাত্রবিষয়ং সাঁমান্যে 

যে স্থাবর অবিভক্ত তাহা! সকলেরই হইবে, বিভক্ত স্থাবর সম্পত্তি বৈমাত্রেয়ের! 

কদাপি গ্রহণ করিবে না। সকলের অর্থাৎ সহোদর ও অসহোদরের মধ্যে 

এক জন যদি সংস্থষ্টী হয় তবে তাহারই সেই ধন প্রাপ্। আর অসংস্ত্ি 

সহোদর ও সংস্ষ্টি বৈমাত্রেয় সড়াবে ছুয়েবই প্রাপ্য হয়। আর কেবল 
বৈমাত্রেয় স্থলেও গ্রাথমে সংস্থষ্টিবৈমাত্রেয়ের তাহার অভাবে অসংৃষ্টি 

বৈমাত্রেয়ের প্রাপ্য বুঝিতে হইবে । অতএব উক্তক্রমে ঘুর অধিকার জ্ঞাপ- 
নের নিমিত্ত ভ্রাতরঃ এইপদে বহুবচন উক্ত হইয়াছে অন্তথা নিরর্থক হয় ॥ ১৬১ 

আর সংস্থ্টির ধন সংস্থষ্টী পাইবে এই বচনটি তুল্যূপ সম্বন্ধি বিদ্যমানে 

বিকিনি রিতার রিনার টি রিরাি. 
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'কৃতবিশেষপ্রতিপত্যর্থং তেন সোদরাণাং সাঁপত্বানাং বা তথ! 
ভরাতৃপুত্রাণাং পিতৃব্যা্দীনাং বা তুল্যানাং সন্ভাবে সংসর্গী 
গৃহীয়াৎ বাক্যাদবিশেষশ্রুতেঃ পুর্বববচনেন সর্বেঘামেব 
প্রকৃতত্বাৎ সর্ধেষেব চাপেক্ষাসপ্ভাবাৎ অতোত্রাতৃমাত্রবিষয়ং 
বচনমিত্যনাদরণীয়ং । তি ভ্রাত্রধিকারঃ ॥ ১৬২ ॥ 

তদভাঁবে ভ্াতৃপুত্রস্য. ভ্রাতৃরাম ্াতৃগামীত্যভিধায় তদভাঁবে 
সপ 

বাধকাঁভাবে সঙ্কোচস্তান্তায্যত্বাদদিতি ব্যবস্থাপয়তি বযবসাপযতি নানবিডি। বিশেষাধিকা- 
বিত্বং তুল্য বূপসম্বন্ধিনৌবিবুণোতি তেনেতি। সোঁদরাণামিত্যাদিষষ্টন্তেষু সর্বত্র 

সোদরমাত্রাণামিত্যাঁদিমাত্রার্থাস্তর্ভাবংঃ তথ ভ্রাতৃপুত্রাথাং সোদরভ্রাতৃপুক্রাণাং 

সাঁপত্ভ্রাতিপুত্রাণাঁঞ্চ পিতৃব্যাদীনামিত্যত্রাপি বাঁক্যাদিতি। সংস্ট্টিনস্িতিবচনতো- 

ভ্রাতরইত্যশ্রবণ।(দিত্যর্থঃ। নম্বেবং বচমন্ত তূল্যরূপসঘ্বদ্ধিসপ্তাবমাত্রবিষয়ত্বে সোদরা- 
সোঁদরয়োরসংহহিসংস্থিনোঃ সন্ভাবে কথমেতঘচনপ্রবৃন্তিঃ স্বয়মুক্তমসঙ্গচ্ছতামিতি 
চেন্ন তুল্যরূপাঁণাঁমিতি ন বচনপ্রাপ্তং কিন্তু স্তায়প্রাগ্তমেব তথা চ ্তায়াবিশেষেণান্ত- 
ত্রাপি প্রবৃতৌ বাঁধকাভাবঃ তুল্যরপাঁগামিতিনিয়মপরত্বাভাঝঠদিতি সংস্থষ্টিসোদর- 
বচনয়োরেকৈক বিষয়ত্বাদিত্যুক্ব্যাখ্যাৰপক্ষে অন্টোদর্ধ্যবচনস্তৈবাত্র প্রবৃত্ত সংস্থট 

বচনস্তাপ্রবৃত্তেবিপ্বাদ্েতি। পূর্ববচনেন পত্বী ছুহিতর ইতিবচনেন সর্বঘেব 
ভ্রাতৃভ্রাতৃপুজ্র গোত্রজপদোপান্তপিতৃব্যেঘেব অপেক্ষা ভ্রাতপুজয়োঃ পিতৃব্যয়োর্বব! 

মংহ্ষ্ট্যসংস্যটিনোমধ্যে কোগৃহীয়াদিত্াকাক্ষা। অত উত্তযুক্তেঃ ॥ ১৬২ ॥ 
ভাত্রভাবে ্রপুস্ত/ধিকারমাহ তদভাবইতি। ৮85 ভ্রাতৃগামীত্যভি- 

আও 

ংসর্ণকৃত বিশেষ জ্ঞাপক, সেই হেতু সহোদর হউক বা! বৈমাত্রেয় হউক অথবা 
্রাতৃপুত্র ,হউক ব। পিতৃব্য প্রস্থৃতি তুল্য সম্পকীয়েব সন্ভাবে সংস্থষ্টাই প্রথমে ৰ 
গ্রহণ করিবে। যেহেতু সংস্থষ্টিনস্ত সংস্থষ্টা এই বচনে ভাই বলিয়া বিশেষ 
শ্রবণ নাই, পূর্বব্টনে সকলেই প্রক্রান্ত স্থুতরাং সকলেরই অপেক্ষা সন্ভাব 
আছে। অতএব ভ্রাতৃ মাত্র বিষয়ে এই বচন এই কথা অনাদরণীয়। ইতি 

ন্রাত্রধিকাঁৰ কথা সম্পূর্ণ ॥ ১৬২ ॥ 

রর 
এ ৯. রর পা পর ০০ ০৬৩" পর রা ৮৮ ৯ কর 
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জাতৃপুক্রগামীতিবিষ্ঙবচনাৎ | তত্রাপি প্রথমং সোদরভ্রান্ধ- 
পু্রস্য তস্য চাভাবেহসোদরভ্রাতৃপুজপ্যাধিকারই “সোদরস্য তু 

সোঁদর” ইতিবচনাৎ অসোঁদরভ্রাতৃপুজোহি ধনিনোস্ৃতস্য মাতরঃ 
'বিহায় স্বপিতামহীবিশিউন্য ধনিপিতুঃ পিগুদাতেতি সোঁদর 
ভ্রাতৃপুত্রাজ্জঘন্তস্তদনস্তরং ধনমধিকরোতি ॥ ১৬৩ ॥ 

ন চ সপত্বীকত্বেন সপতীমাতুঃ সপত্বীপিভামহাঁঃ সপত্বী- 
গ্রপিতামহ্যাশ্চ শ্রাদ্ধেহনুপ্রবেশঃ মাত্রাদিশব্দানাং " স্বজননীপি- 
তৃহ্বননীপিতামহজননীঘেব মুখ্যত্বাৎ তৈরেব চ পদৈঃ শ্রান্ধে 

ধায়েতি। তত্র ভাতৃপুভ্রাণাং মধ্যে! প্রথমমিতি। সোদরভ্রাতৃপুক্রসন্ত অসো- 
দূরত্রাতৃপুাৎ প্রার্গধিকারবৌধকবচনাঁভাবেংপি সোদরস্ত তু সোদরইতি বচনেন 
সোদরভাসোদরবাঁধকত্বাবগমাৎ বাধক্পত্রেণ বাধ্যপু্স্ত বাখোন্তাধযইত্যতিপ্রায়ঃ। | 
অত্র হেত্বস্তরমপ্যাহ অসোদরত্রাতৃপুত্রোহীতি। সোদরভ্রাতৃপুত্রার্দিতি | মৃতন্ত 
মাতরমাদায় পিতামহপিওদাতুরিত্যাদিঃ ॥ ১৬৩॥ 

সপত্বীকত্বেনেতি ৭ এতচ্চ সপত্বীকত্বেনৈব পিত্রাদীনাং দেবতী- 
ত্বমিতিমতমাশ্রিত্যাভিহিতং। বস্্বতঃ অসাবেতত্তে যজমানন্ত পিত্রে অসা* 

ভ্রাতার অভাবে দ্রাতৃপুত্র অধিকারী, ভ্রাতৃগামি এই কথা বলিয়৷ তাহার 
অভাবে ত্রাতৃপুত্রগামি হয় এই বিষ্ণুবচন প্রমাণ, তত্রাপি প্রথমে সহোদর 
ভ্রাতৃ পুক্রের প্রাপ্য, তদভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুভ্রের অধিকার হয়, তাহার 
গ্রমাণ সহোদরের ধন সহোদর পায় এই যাঁজ্ঞবন্ক্য বচন, বৈমাত্রেয় ভ্রাভৃপুক্র- 
মৃত ধনির মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ পিতামহী বিশিষ্ট ধনি পিতার 

পিগদাতা বিধায় সহোদর ভ্রাতৃপুত্রাপেক্ষা নিকৃষ্ট অতএব তাহার পর 
ধনাধিকারী হয় ॥ ১৬৩॥ 

পত্ধী সহিত পিত্রাদির পিগুভোতৃত্ব হেতুক সপরী মাতা, সগরী পি 
মহী এবং সপত্বী প্রপিতামহীরও শ্রান্ধে অনুপ্রবেশ হইতে পারে না। ক্ষান্নণ 
8... ৪. 



| জা 
৩১৮ দায়ভাগঃ। 

অনুপ্রবেশাৎ। যথা । স্বেন ভত্র? সহ শ্রাদ্ধং মাতা ভূঙকে ম্বধা- 
ময়ং | পিতাঁমহী চ স্বেনৈব স্বেনৈব প্রপিতামহী। সপত্বীমাত্রা- 
দীনাঞ্চ পার্ববণঞ্খাদ্ধানুপ্রবেশোনিষিদ্ধঞব যথা পঠস্তি। অপুত্র! 
যে স্বৃতাঃ কেচিৎ স্ত্রিয়ো বা পুরুষাশ্চ যে। তেষামপি চ দেয়ং 
হ্যাদেকোদ্দিষ্টং ন পার্বণং । কিঞ্চ সপত্বীকস্য শ্রাদ্ধবিধানস্য 
নিত্যত্বং সর্ধজনসিদ্বত্বাৎ সপতীমাত্রাদীনাধানিত্যত্বাৎ 

বেতত্তে যজমানন্ত পিতামহায়েত্যাদিনিরপেক্ষশ্রুতিশ্রবপাঁৎ পত্ধীনিরপেক্ষাণা- 
মেব পিত্রাদীনাং দেবতাত্বং কিন্তু তংপিগওভোগমাত্রে পত্ব্যাঃ সহ- 
ত্বমেবেতি। শুলপাণিগ্রতৃতয়োইপ্যেবমিতি বোধ্যং। মাত্রাদিশবানামিতি। 

হবেন ভত্র? সহ শ্রান্ধর্মিত্যাদিবচনস্থানামিত্যার্থঃ। আদিনা পিতামহীপ্রপিতামহী- 

শবায়োগ্রহছণং। তৈরেবেতি। মাত্রাদি্বাধ্কঃ সপত্বীকপদৈরেবেতার্থঃ সপত্বী- 
কত্বেনৈব দেবতাত্বোজের্থাশ্রতাসঙ্গতেঃ। নম্থ পুত্রহীনানাং সপত্বীমাত্রাদীনাং 

পার্বণনিষেধেহপি সপুভ্রাণাং তাসাং পার্বণান্গ প্রবেশে বাধকাভাবইত্যতআহ 
কিঞ্চেতি। নিত্যানিত্যেতি। একন্তৈব সপস্ধীকাভিলাপবিধেশ্মাজদ্যংশে নিত্য- 

বদিধায়কত্বং সপত্বীমাত্রাদ্যংশে কাদাচিৎকবিধায়কত্বমিত্যেতয়োর্বিরোধেনেত্যর্থঃ | 

ন চ মাত্রাদাংশেংপি কাদাচিৎকবিধায়কত্বমেব জীবন্সাত্রাদিস্থলে তদযস্তবাদিতি 

মাত্রাদি শবের মুখ্য অর্থ নিজজননী, পিভৃজননী ও পিতামহজননী। হ্ুতরাং 

্রা্ধক্রিয়ায় তাঁহাদেরই অনুপ্রবেশ হইতে পারে। যথ! মাতা নিঅভর্তার 
সহিত স্বধাময় শ্রাদ্ধ ভোজন করেন এবং গ্লিতামহ্ী আপন পতির সহিত এবং 

প্রপিতামহীও ন্িঙ্গ ভর্তার সহিত শ্রাদ্ধ ভোঁজন করেন। আর সপত়ী মাত্রাির 
শ্রা্ধানুপ্রবেশে বরং নিষেধই আছে। যথা যে সকল স্ত্রী কিংব! পুরুষ পুক্রহীন 
হইয়। মৃত হয়, ভাহাঁদরও একোদিষ্ শ্রাদ্ধ দাতব্য পার্বণ শ্রান্ধ দেয় হইবে না। 

আর সপত্ীক পার্ধণ শ্রাদ্ধ বিধাঁনটি নিত্যরূপে সর্বজন সিদ্ধ কিন্তু সপত্বী মাতৃ 

প্রভৃতির পক্ষে অনিত্য এইরূপে এক সপতীক অভিলাপ বিধির মাত্রাদি অংশে 
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নিত্যানিত্যসংযৌগবিরোধেন মাত্রাদ্যপেক্ষমেব ' সপত্বীক* 
শ্রাদ্ধবিধানং যুক্তং ॥ ১৬৪ ॥ 

নু সোদরভ্রাতৃপুজ্রবৎ সোঁদরপিতৃব্যশ্তাপি ধনিদেয়সপ- 
ত্বীকপর্বপুরুষদয়স্য পিগুদাতৃত্বাৎ ধনিপিতৃব্যভ্রাতৃপুজয়োঃ 

সমানোহধিকাঁরঃ স্যাঁ। উচ্যতে পিতৃব্যোহি ধনিনঃ পিতা 
মহ্প্রপিতামহয়োঃ পিগুদঃ ভ্রাতুঃ পুত্রস্ত ধনিনঃ প্রধানং 

বাচ্যং এতন্ত শ্রাদ্ধার্মাত্রাদিবিষয় এব বিধায়কত্বাৎ অন্যথা সপত্বীকাভিলাপন্ত 

গ্রসক্ত্যভাঁবা'দিতি ॥ ১৬৪ । 

সোদরপিতৃব্যস্য পিতুঃ সোঁদরন্ত । অতএব উপকারাধিক্যাদেব। ভ্রাতৃনপ্তা 

ভ্রাতৃপৌত্রঃ উপকারাধিক্যমাহ মৃতধনিকম্তেতি। পিওদাতৃত্বাভাবে মানমাহ তথা 

চেতি। পিতৃদৌহিত্রস্তেতি । সোদরবৈমুত্রেয়ভগিনীপুত্রস্তাপি পিতৃব্যাদিসত্বেহ- 
পীত্যর্থঃ। যদ্যপি ছুহিত্রভাবে দৌহিত্রস্তেব ভগিন্যা এব প্রাগধিকারোযুক্তঃ 
তখাপি তন্তাঃ স্ত্রীত্বেন পার্বণপিগুদত্বাভাবাৎ নাধিকারঃ ছৃহিতুস্ত দৌহিত্রাৎ পূর্বং 

নিয়ত বিধায়কতা৷ ও সপ্রত্বী মাত্রাদি অংশে কাদাচিৎক বিধাননকতাবিধায় বিরোধ 
প্রযুক্ত পত্ধী সহিত পার্বণশ্রাদ্ধ বিধান জননী প্রভৃতিই পক্ষেই যুক্তি সিদ্ধ ॥ ১৬৪ 

ভাল, *সহোদর ভ্রাতৃপুত্রের সায় সোদর পিতৃব্যেরও ধনিদেয় পত্বীসহিত 

পূর্ববপুরুষদ্ঘয়ের পিগুদাতৃত্ব আছে বলিয়৷ পিতৃব্য ও ভ্রাতৃপুত্রের সমান অধিকার 

হউক ন| কেন, তাহাতে মীমাংসা কহিতেছি যে খুড়। ও জেঠ৷ ইহারা ধনির 
পিতামহ ও প্রপিতামহের পিগুদাতা, পরক্থ ত্রাতৃপুত্র ধনির প্রধানীভৃত পিতাঁকে 

লইয়! ছুই পুরুষের পিওদাতা বলিয়া. তিনিই বলবান্ বিধার পিতৃব্যের পূর্বেই 
ধনাধিকারী হয়েন। অতএব কলাতৃপৌতরও পিতৃব্যের বাঁধাজনকখ যেহেতু মৃত 

ধনির প্রধানীভূত পিতার পিওদান করে, কিন্তু ভ্রাভ্প্রপৌত্র, ধনির' পিতৃসন্কান 
হইলেও পিত্ব্য কর্তৃক বাধিত হয়। কারি পঞ্মন্তহুক্ত তাহার পিুদানে 
অধিকারার্াঁব। যথা মন্ু, তিন ঞ্ু্িষের জলদান করিবে ও তিনপুরুষে 
পিগদান প্রবৃত্ত হয়, চতুর্থগুরুষ এ তিনপুরুষের পিঝোদক দাতা, গঞ্ পুরুষ 
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পিতরমেবাদায় পুরুষদ্য়স্য পিগুদাতেতি সএব বলবানিতি 
পিভৃব্যাৎ পূর্ববমধিক্রিয়তে । অতএব ভ্রাতৃনগ্তাপি পিড়ব্যস্য 

বাধকঃ ম্ৃতধনিকস্য পিতুঃ প্রধানস্তৈব পিগুদাতৃত্বাৎ ভ্রাতুঃ 
প্রতিনপ্ডা ভূ ধনিনঃ পিতৃসস্ততিরপি পিতৃব্যেণ বাধ্যতে 

পঞ্চমত্বেন পিগুদাতৃত্বাভাবাৎ। তথাচ মনুঃ। ভ্রয়াণামুদকং 

কার্ধ্যৎ ত্রিষু পিগুঃ প্রবর্ততে। চতুর্থঃ জন্প্রদাতৈষাং পঞ্চম 
নোপপদ্যতে। ইত্যনেন পঞ্চমোনিষিদ্ধঃ কিন্তু পিতুরপি 
প্রপৌব্রপর্ধ্যস্তাভাবে পিতৃদৌহিত্রস্যাধিকারো বোদ্ধব্যঃ ধনি- 
দৌহিত্রস্যেব এবং পিতামহ্প্রপিতাঁমহসন্ততেরপি দৌহিত্রা- 
স্তায়াঃ পিগুপ্রত্যাসতিক্রমেণাধিকারো বোদ্বব্যঃ “দৌহিত্রোহপি 
ছামুত্রনং সন্তারয়তি পৌন্রবদিতি”হেতোরবিশেষাঁৎ স্বদৌ- 
হিত্রবৎ পিত্রাদিদৌহিত্রপ্যাপি তপ্ভোগ্যপিগুদানেন সন্তারক- 
ত্বাৎ অতএব মনুনা পৃথগমীষাঁমধিকারো। ন দর্শিতঃ ব্রয়াণা- 
মিতি অনন্তর ইতি বচনছ্বয়েনৈব সংগৃহীতত্বাৎণ॥ ১৬৫ ॥ 

“অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতী”” ত্যাদিবিশেষবচনাঁদেবাধিকাঁরইতি ভাবঃ। খধনিদৌহিত্র- 
স্তেবেতি। যথা ধনিপ্রপৌত্রাদ্যনস্তরং তদ্দৌহিত্রাধিকারঃ তথা ইত্যর্থঃ। 

শ্রান্ধ তর্পণে অধিকারী নহে, এই বচনে পঞ্চম নিষিদ্ধ হইল। আর পিতার 
গ্রপৌত্রপরয্যস্তের অভাবে ধনিদৌহিত্রের স্থায় পিতৃদোহিত্রের ধনাধিকার বুঝিতে 
হইবে এইরূপ- পিতাঁমহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্যন্ত সন্তানের পিগুযান 
প্রত্যাসপ্তি ' ক্রমে অধিকার বুঝিবে তাহার প্রমাণ দৌহিতও পৌত্রের স্চার 
পরঙোকে : ইাকে উদ্ধার করে, এই উদ্ধারকত্বরপ হেতু নির্বশেষ | ঘেছেডু 
পিববার্দি দৌহিত্রও. শ্বদৌহিত্বের ভায়, তান্তাগা পিওদানঘারা গিষ্তাক -হয়। 

: অতগ্রব তগবান্'মঙ্ছ ইহাদের অধিকার পৃথক করিয়। দর্শিত হরেন. নাই। 

টিিরির তেরা িিরালিরোরিরে রনির. 
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[. যাজ্সবন্কোন চ পিল্রাদিদৌহিত্রস্যাপি তদেগাত্রজাতস্য 
ৰ পিশুদানানন্তর্যযক্রমেণাধিকারপ্রতিপত্যর্থ২ং গোৌঁত্রেজপদং কৃতং 
 সপিশুস্ত্রীণাঁঞ্চ ব্যুদাসার্থং তাসামতদেগীত্রজাতত্বাৎ অতএব 
৷ অর্থতি স্ত্রীত্যনুবৃতৌ! বৌধায়নঃ। ন দায়ং " নিরিক্দিয়! 
৷ অদায়াশ্চ স্ত্রিয়োমতা”ইতি শ্রতেঃ। ন দায়মর্হতি স্ত্রীত্যন্য়ঃ 
| প্ক্যাদীনাং ত্বধিকারো বিশেষধচনাঁদবিরদ্ধঃ | প্রপিতামহ- 
| সন্তানস্য দৌহিত্রান্তস্য মৃতভোগ্যপিগুদাঁতুরভাঁবে মৃতদেয় 
। মাত্বামহাদিপিগুদানেন পিণানস্তর্য্যাৎ মাতুলাদিগ্রহণার্থং 
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ৰ 
| ্রয়াণাঁমিতি অনস্তরইতি। ত্রয়াণামুদকং কার্ধ্যমিত্যনেন পিগদানমভিধায় অনস্তরঃ 

সপিগাদ্য ইত্যনেনান্পদং লিখিষ্যমাণেন পিওদানাধিকারবোধকেনেত্যর্থঃ ॥ ১৬৫ ॥ 
র গোঁ্রজপদন্ত প্রয়োজনান্তরমপ্যাহন সপিস্ত্ীণাঞ্চেতি। তাপাং বুদাসে বচনাঁ- 

স্তবসম্।দং দর্শরতি অতএবেতি। নিরিক্দ্রিয়া জাত্যন্ধাদয়ঃ স্তরিয়শ্চ অদায়! দায়ানর্া 
মতা ইতি ইত্যন্তংক্ত্রং। অন্থুবর্তমানার্ৃতীতিক্রিয়ান্বয়েন নিষিদ্ধং স্পষ্টরতি 

শ্রোতেরিতি। শ্রতেরুক্রচনন্ত | স্ত্রীতি নিরিক্দ্িয়স্তাপুযুপলক্ষণং তথাঁচ পিগবহি- 
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৷ যেহেতু ত্রম্্ণামুদকং কার্যং ও অনস্তরঃ সপিগাদ্যঃ এই ছুই বচনদ্ব/রাই হারা 

৷ সংগৃহীত হইয়াছে ॥ ১৬৫ ॥ 
্ এবং ষাঁজ্ঞবন্ধ্য মুনিও তদেগাত্রজাত পিত্রার্দি দৌহিত্রেরও পিগদানের 

আনন্তর্ধযক্রমে অধিকার জ্ঞাপনার্ধ ও অতরদেগাত্রজাত সপিওস্ত্রীদগের অধিকার 

নিবাঁসার্থ গোত্রজ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব বৌধায়ন বচন, নিরিজ্তিয় 
অর্থাৎ অন্ধ পঙ্গু প্রভূতিরা ধন পাইতে পারে না, স্ত্রীলোকেরাও অনধিকাপি- 
রূপে কধিত হয়, এই বচনে পাইতে পারে না! এই ক্রিয়া! পঁটি পূর্ব বিচন হইতে 
অনুবৃত্তিলন্ধ। পরস্ত স্ত্রীলোক হইলেও পত্রী ও কন্ঠা প্রভৃতির ধনাধিকার বিশেষ | 
বচনাধীন বিরুদ্ধ হয় না। আর মৃতভোগ্য পিগদাতৃ দৌহিত্র পর্যন্ত প্রপিতা মহ 
সন্তানের অভাবে মৃত দেয় মাতামহাদির পিওদানদ্বায়া নৈকট্যক্রমে বাতুলাদির 

ষ ্ 
পর পাত ই ৯ ০ ০ পপ শা শপ সপ সি পপ সা ১ পা ঠা পা সপ 
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পর এসিকাজতএচে টিন 

ধন্ধুপদং প্রযুক্তবান্ যাঁজ্ঞবন্থ্যঃ মনুন! তু পিগুরদানানস্তর্য্যবচনে- 
নৈব দর্শিতং ম্বতদেয়মাতামহাদিপিগুত্রয়স্য মাতৃলাদিভি- 
দীঁয়মানত্বাৎ মাতুলাদ্যর্ধত্বং ধনস্য ধনদ্বারেণ তস্যাপি তৎ- 
পিগুদাতৃত্বাথ ধনার্জনস্য হি প্রয়োজনদ্বয়ং ভোগার্ঘত্বং দানাদ্য- 
টু্টার্থত্ব্চ তত্রার্জকম্ত তু মৃতত্বাৎ ধনে ভোগ্যত্বাভাবেনা- 
দৃষ্টীর্ঘত্বমেব শিষ্টং | অতএব বৃহম্পতিঃ । সমুৎপন্নাদ্ধনাদর্দং 
তদর্থে স্থাঁপয়ে পৃথকৃ। মাঁসষাগ্াসিকে শ্রাদ্ধে বাঁধিকে চ 

ভাবেন যম্মাৎ নিরিক্ট্িয়াঃ স্থ্িয়শ্চ ন দায়ার্া অতঃ স্ত্রী নিরিক্ছ্িয়শ্চ ন দায়মঙ্ 

তীত্যর্থঃ। নম্বেবং পত্যাদীনামপি অনধিকারাপত্তিঃ তাঙামপি পিগুবহির্ভাবা- 

বিশেষাৎ অতআহ পত্র্যাদীনাস্তিতি। আদিন! ছহিভূমাতৃপিতামহীগ্রহণং | বিশেষ- 
বচনাৎ পত্থী ছুহিতর ইতি “মাতা খাক্থহবী জেঞয়েতি” পিতুর্মাতা হরেন্বনমিপ্ত্যা- 

দিবিশেষবচনাদেবেত্যর্থঃ। ভোগ্যত্বাভাবেন সাক্ষান্তোগ্যত্বাভাবেন তণ্তোগ্য- 

পিগুদাতুরভাবেন পরম্পরয়া ভোগাত্বাভাবেন চ। সমুৎপন্নাৎ সম্বন্ধিতয়৷ জাতাৎ। 

অধিকার বোধনার্থ যাজ্ঞবন্ধ্য মুনি বন্ধুপদ প্রয়োগ করিয়াছেন। পরস্ত ভগবান্ মন্গ, 

ক 

দা 
* সি ঞ 

পিগদানের নৈকট্যক্রমে অধিকার বোৌধক বচনছারাই এ মাতুলাদির অধিকার 
দর্শাইয়াছেন। যখন মাতুল ও মাতুলপুত্রদি, মৃত ব্যক্তির দেয় মাতামহা- 
দির পিগুদান করেন বলিয়। মৃতধন মাতুলাদিগামি হয়। ন্মুতরাং মাতুলার্দি 

গত সেই ধনছার! পিও প্রদত্ত হইলে মৃত ব্যক্তি কর্তকও তংপিগদানের 
অনুষ্ঠান কর! হয়, কারণ ধনোপার্জনের্ ছুই ফল, ভোগ ও দানাদি জন্ত 
গুভাদৃষ্ট, তন্মধ্যে উপার্জকের মৃতু হওয়াতে তদ্ধনে তাহার ভোগ সস্তবে 
না কেবল" অদৃষ্ার্থত্বই সম্ভব। অতএব বৃহস্পন্তি বচন, যথা সত্বন্ধাধীন লব্ধ 

1 ধন হুইতে মাঁধিক, যাগ্মাপিক ও আবিক শ্রাদ্ধের নিমিত্ত যত্বপূর্বক অর্ধ- 
ভাগ পৃথক্রূপে স্থাপিত করিবে। তথ! আপন্তত্ববচন, শিষ্কই হউক বা 
'কন্তাই হউক ইহার মৃত ব্যক্তির নিমিত্ত ধর্মকৃত্যে তদীয় ধন বিনিয়োগ 

রি 
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প্রযত্রতঃ। তথা আপক্তন্ঃ | অন্তভেবাঁদী কার্থান তদর্ধে 
ধ্মকৃত্যেবু প্রযোজয়েৎ ছুহিতা বা” মাসিকাদিনা তন্ভোঁগার্থং 
ধর্মকৃত্যেঘিতি অদৃষ্টার্ঘত্বে হেতুঃ। অতএব দত্তডুত্তফলং 
ধনমিতি ন্মরস্তি ॥ ১৬৬ ॥ » * ৃ 

তন্মাৎ তন্ভোগ্যপিগুদাতুরভাবে তদ্দেয়পিগুদাতুন্্াতু- 
লাদেরধিকারে! হ্যায্য এব অতএব ব্রয়াণামিতি অনভ্তর ইতি 

বচনদ্বয়েনৈবায়মর্থে৷ দর্শিত ইতিমত্বা তদনভ্তরং মনুনোক্তং | 
অতৃভিদ্ধং সকুল্যঃ স্যাঁদাচার্ধ্যঃ শিষ্যএব ব11 সকুল্যোবদ্ধ- 

তদর্থে মৃতস্বাম্যর্থে। মাঁসযাগ্নাসিকশ্রাদ্ধাদৌ তগ্নিমিত্তমিত্যর্থঃ। অন্তেবাসীত্যা- 
পম্তশ্ববচনে ভিরক্রমোবোধ্যঃ * ছুহিতুঃ প্রাগধিকারাঁৎ। দত্বভুক্তফলমিতি। 
দানভোগফলমিত্যর্থঃ ॥ ১৬৬) ? 

অতএবেতি। ভোগ্যদেয়পিগানস্তপর্য্যক্রমেণ মাতুলাদিপর্য্স্তানামপ্যধিকারো- 

ফত অতএবেত্যর্থঃ | বৃদ্ধপ্রপিতামহেতি । তথাচ তান্ প্রস্তত্য “বিভক্তদায়াদান্ 

সকুল্যানাচক্ষতে” "ইডি বৌধায়নবচনে তেষাঁং সকুল্যত্ম্ত দর্শিতত্বাদিতিভাবঃ। 
উপন্াঁসক্রমেণেতি। আদৌ সকুল্যানাং ততঃ সমানোদকানামিতিক্রমেণেত্যর্থঃ। 
তদভাবে স্মানোদকপর্ান্তাভাবে। অন্যথা মম্ুবচনন্ত মাতুলাদ্যভিপ্রায়কত্বাভাবে। 

পূর্ববচনেতি। পূর্বলিখিতবচনেত্যর্থঃ। সন্দংশেতি । দায়ভাগ প্রকরণপাঠাদি- 

করিবে, মাপিকাদিদ্বারা তত্তোগার্থ ধর্্কর্ম্মে বিনিয়োগ করিবে ইহা। অৃষ্ 
জননে হেতু, অতএব 'দত্তভুক্তফলুং ধনং” অর্থাৎ দান ও ভোগ এই ছুইটা 
ধনের প্রয়োজন এই স্থতি প্রমাণ ॥ ১৬৬ ॥ 

ইহাতে তত্তোগ্য পিগুদাতার অভাবে তদ্দেয় পিওদাতরূপ, মাতুলাদির 
অধিকার ন্ভাষ্য, অতএব অয়াণামুদকং ইত্যাদি ও অনস্তরঃ সপিগাৎ ইত্যাদি 

ছুই বচনদ্বারাই এই অর্থ দর্শিত হইয়াছে ইহা মনে "করিয়া তদন্ত 
বলিয়াছেন যথা ইহার পর সকুল্য, অথবা! আচাধয, কিন্বা শিষ্য ধনাধিকারী 

ও 



গ্রপিতামহাঁদিসম্ততিঃ সমানোদকাশ্চ ভগ্যস্তে তেষামুপন্যাস- 

ক্রমেণাধিকারক্রমঃ | তদভাঁবে আচাধ্যশিষ্যাদীনাং অন্যথা 

কথং মাতুলাদীনাং মনুবিরুদ্ধোহত্তর্ভাৰঃ শক্যতে । তম্মাৎ 

মনুনা পুর্ব্বচনদয়প্রতিপাঁদিতোহয়মর্থ ইত্যবিরোধঃ অতএব | 
দাঁয়ভাগপ্রকরণে “ত্রগাণীমুদকং কার্ধ্যং ত্রিযু পিওঃ প্রবর্ততে | ৃ 

চতুর্ঘঃ সংপ্রদাতৈষাং পঞ্চমোনোপপদ্যতে” ইত্যুক্ঞা “হনস্তরঃ র 

সপিগাদ্যস্তস্য তস্য ধনং ভবেদি”তি লিখিতং পঞ্চম স্যৈকপিণু- 
সম্বন্বহীনস্য পিতৃমাতৃকুলজা তৈকপিগুসম্বদ্িসঞ্ভীবে 'অনুধি- 
কারার্থং অন্যথা “সপিগুত। তু পুরুষে সণ্ডমে বিনিবর্ততে” ইতি 

র ত্যর্থঃ। যুক্ত্যন্তবমাহ শ্রাদ্ধস্তেতি। পিতৃন্ পিত্রাদিত্রিকান্ “অসাবেতত্বে যজমানম্ত 

পিত্রে” ইত্যাদিশ্রুত্যেকবাক্যত্বাৎ তথাচ ত্রয়াণামিত্যন্ত পুনরুক্তত্বাপত্তা ন শ্রাদ্ধ" 

হয়। এই বচনে সকুল্য শবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিসম্ততি সমানোদক বুঝায় । 
এবং তাহার্দের উপন্তাসক্রসে অর্থাৎ আদৌ সকুল্যেব, তাহার পর সগানো- ৰ 

দকের অধিকার হয়, তাহার পর আচার্ধা ও শিষ্যাদির অধিকার, অন্য 

মন্ুবচনের মাতুলাদি বিষগ্নে অভিপ্রায় না থাকিলে কি গ্রকাবে স্নাতুলাদির | 
মন্থু বিরুদ্ধ অন্তর্ভাব করা যাইতে পাবে? সেই হেতু মনু, পুর্ব্ববচনঘয ৰ 

হারা এই অর্থ প্রতিপাদিত কবিস্বাছেন তাহাতে আব বিবোধ রহিল না। 
অতএব দাঁয়ভাগপ্রকরণে “ত্রয়াণামুদকং কাঁধ্যং ত্রিষু পিগঃ প্রবর্ততে।। 
চভুর্থঃ সম্প্রদাতৈবাং পঞ্চমো নোপপদ/তে | ইহ! বণিয়! "অনন্তবঃ সপিগু- ূ 
দৃযস্তস্ত তন্ত ধন্%, ভবে” এই বচন লিখিয়াছেন ইহা! পিতৃমাতি কুলজাত এক- 
পি সম্বন্ধি' সম্তাবে এক পিগু সম্বন্ধবিহীন পঞ্চমপুরুষের অনধিকারার্থ 

হইবে। অন্যথা সপ্তরমপুরুষ অভীত হইলে সপিওতা। নিবৃত হয় 
এই বচলে সাপিগ্য উক্ত হওয়াতে এবং অনস্তরঃ সপিগাদ্য এই বচনে 
টৈকট্য ধনগ্রহণের কারণ বলিয়া কণিত হওয়াতে ত্রয়াণামুদ্কং কার্ধযং, 

হস পাতি ৮০ পালা সর এর গর বাক ০. সএ্তদ 
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সপিগুত্বস্যোক্তত্বাৎ “অনস্তরঃ সপিগাদঘ”ইত্যনেন 'চানস্তর্য্যস্ 
ধন্গ্রহণকারণত্েনাভিহিতত্বা ত্রয়াণামিতি অনর্থকং জ্যাৎ। 
ন চ ত্রেপুরদধিকশ্রাদ্ধরিধানার্ঘমিদমিতি বাচ্যং দায়ভাগসন্দংশ- 
মধ্যপাঠাৎ শ্রান্ধস্য চ বচনান্তরবিহিতত্বাৎ তথাচ মনুঃ। 

্বাধ্যায়েনার্চয়েদূধীন হোমৈর্দেবান্ যথা বিধি। পিতৃন্ 
শ্রাদ্ধেন নৃনন্নৈভূতানি বলিকর্ণা ॥ ১৬৭ । 

ন চ জননক্রমেণানস্তর্য্যগ্রহণার্থং বচনং ন তু*প্রদাতৃত্বে- 

নানস্তর্ধযার্থমিতি বাচ্যং জননক্রমন্ত বচনাদনবগতেঃ কিন্ত 

পরত্বমিষ্ঠিতাবঃ। ন চ পিতৃণাং সংখ্যাগুণবিধায়কত্বমেবান্তেতি ন পুনরুক্তিরিতি 
বাচ্ং তথাত্বে তদ্ববচনানস্তরমেবৈতনির্দেশাপত্বেরিতি ভাবঃ ॥ ১৬৭ ॥ 

জননক্রমেণেতি। অনেকজননাব্যবহিতাপত্যত্বেনেত্যর্থঃ। তথাচ পৌত্রাদেঃ 
পূর্ববং কন্তায়াঃ পিতৃদৌহিত্রাৎ পর্ব ভগিন্! ইত্যাদিক্রমেণাধিকারঃ স্তাদিতি 

| এই বচন নিরর্থক* হয়ু। নতুব! তিনপুরুষের শ্রীদ্ধ বিধানের নিমিত্ত এই 
বচনটি ইহা কলা যাঁয় না। যেহেতু এই বচন 'দায়ভাগপ্রকরণে পঠিত হয়। 
আব শ্রীন্ধেক কথা অন্ত বচনদ্বারা উক্ত হইয়াছে যথ! মন্থু, বিধিপুর্ব্বক 
বেদাধ্যয়ন দ্বারা খধিগণকে, হোমদ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধদ্বার! পিতৃগণকে, 

অন্নঘধারা অতিথিদিগকে বলিপ্রদানঘ্বার। ভূতগণকে তৃপ্ত করিবে ॥ ১৬৭ ॥ 
ভাল, পিওদাতৃত্ব সম্বন্ধে আনস্তধ্য বোধক ন! হইয়। জনন্ক্রমে সাঁপিগ্য- 

বোধনার্থ ই উক্ত বচনটি বলা যাউুক না কেন? তাহা বল! যায় না কারণ 
উক্ত বচন হইতে উৎপত্তিক্রম বোধ হয় না কিন্ত উদকন্দাঞ্জের স্ায় তিন 
পুরুষের পিগুদান কর! হয় নিষ্নগত্ত চতুর্থ সম্তান পিগুদাতা হয়। পরক্ধ 

পূর্বতন পঞ্চম পুরুষ সম্প্রদান অর্থাৎ পিগুদানের পাত্র হন না। আত 

নিয়গত পঞ্চম সন্তানও পিওদাতা হয় না এই কথা বলিয়া আনম্তর্ধ্য অর্থ 
নৈকট্য সম্বন্ধ বর্ণন করত, ভগবান্ মন, পিওদানের অনুসারই. নৈক্ষট্য 

2:22 



মধ 

৩২৬ দায়ভাগঃ | | 

শউদকবৎ ব্রিভ্যঃ পিগুধানং চতুর্ঘোহ্ধস্তনঃ পিগুদাতা পঞ্চমস্ত 

পূর্বতনো! ন সম্প্রদানং নাপ্যধস্তনঃ পঞ্চমঃ পিগুদাতেত্যভি- 
ধায় আনন্তর্ধ্যমভিদধানো মনুঃ . প্রদাতৃত্বাতিশয়েশৈবানস্তর্য্যং 
জ্ঞাপয়তি ৭ তম্মাৎ যৌযস্তৎকুলোৎপন্নোহতদেগাক্রোহপি 
স্বদৌহিত্রপিতৃদৌহিত্রাদিরতৎকুলোৎপন্নো বা মাতুলাদি- 
ধনিনোষৃতস্য পিতৃমাতৃফুলগতত্রৈপুরুষিকপিগুদাভৃতয়া এক- 
পিগুসন্ব্থেন সপিগুঃ তস্য তস্যাপ্যধিকারার্থং ত্রয়াণামিতি- 

বচনং আনন্তর্য্েণ চ বিশেষার্থং অনম্তরইতিবচনং বর্ণনীয়ং 
তেন মুতভোগ্যমৃতদেয়পিত্রাদিত্রয়পিগুদাতুঃ পিতৃর্দৌহিত্রা- 
দেরভাবে স্বৃতদেয়মাতামহাদিপিগুদাত্ণাঁং মাতুলাদীনামান- 

স্তর্য্যক্রমেণাধিকারো৷ বোদ্ধব্য&॥ ১৬৮ ॥ 

ভাবঃ। পিওদানানন্তযযস্তাপি বচনাদনবগতেস্তত্র যুক্তিমাহ কিন্বিতি । ম্বমত- 
মুপসংহরতি তম্মার্দিতি। সপিওইতি অধিকারীতি শেষঃ। তেন পিগওদানানস্ত- 

ধ্যক্রমস্ত বিবক্ষিতত্বেন। মাতুলাদীত্যা্দিনা মাতুলপুত্রপৌত্রয়োঃ পরি গ্রহঃ ॥ ১৬৮ 

জানাইতেছেন। অতএব ধিনি যিনি দেই বংশে উৎপর হইয়া! ভিন্নগোত্রও 
হন অর্থাৎ স্বদৌহিত্র ও পিতৃদৌহিত্র প্রভৃতি ও তত্বংশ হইতে উৎপন্ন ন৷ 

হইলেও মাতুল প্রভৃতির! মৃতধনির পিভৃকুল্ ও মাতৃকুলগত তিনপুরুষের পিওদান 
করেন বলিয়াঞ্ঠাহারা সপিগুপদ বাচ্য বিধায় তাহাদের অধিকারার্থ ত্রয়াণামুদকং 

কার্ধ্যং এই বচনটি আর নৈকট্যক্রমে বিশেষ বোধনার্থ অনস্তরনঃ সপিগাঁদ্ষঃ 
"| এই বচনটি বর্ন করিতে হইবে, তদ্বার| মৃতভোগ্য ও মৃতদেয় পিত্রাদিবরয় 

পিগদাত্রূপ পিতৃদৌহিত্র প্রন্থৃতির ভাবে মৃতদেয় মাতামছাঁদি পিওদাতৃবধপ 
গাতুলাদির আননতধ্যক্রমে ধনাধিকার বুঝিতে হইবে ॥ ১৬৮। 

টিনার রায়ান. 



পদ রঃ 

দায়ভাগঃ । ৩২৭ 

এতধপর্ধ্যস্তাভাবে তু সকুল্যঃ | তদাহ মন্ুঃ | তদভাধে 
সকুল্যঃ স্যাদাচার্যঃ শিষ্যএব বা। সকুল্যে। বিভক্তপিগঃ 

প্রতিপ্রণণ্তুতঃ প্রসভৃতি পুরুষত্ত্রয়মধস্তনং বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি- 
সম্ততিশ্চ তত্রাপি প্রতিপ্রণপ্ডাদেরানন্তর্ধ্যং পিগুলেপদ্বারেণ 
তেষামুপকারকত্বাৎ তদভাবে চ বৃদ্ধপ্রপিতামহাদ্দিসস্ততিঃ 
সৃতদেয়পিগুলেপভোগিভ্যো বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিভ্যঃ পিগুদাতৃ- 
ত্বাৎ এবংবিধসকুল্যাভাবে চ সমাঁনোদকাঃ সকুল্যপদেনৈবো- 
পাতা! মন্তব্যাঃ তেষামভাঁবে আচাধ্যঃ তস্যাপ্যভাবে শিষ্যঃ 

এতৎপর্য্স্তাভাবে মাতুলাদিপর্য্স্তাভাবে। তত্রাপি উর্ধতনাধস্তনদকুল্যয়ো 
্মধ্যেৎপি। উপকারকত্বাদিতি প্রথমং প্রতিপ্রণগ্দয়োধধিকারিণইতি শেষঃ। 

সকুল্যপদেনৈবেতি। সমানকুলোৎপনবত্বরূপযোগার্থগ্ত তত্রাপি সত্বাদিতি ভাবঃ। 
একপদোপাত্তত্বেহপি উপকারতারতম্যাদধিকারক্রমইতি তাৎপর্যযং ৷ আচার্যযঃ 
বেদাধ্যাপয়িতা | শিষাশ্চ বেদাধ্যেতা। সব্রন্ষচারীতি। মন্ুনা আচার্য্যাভাবে 

শিষ্যন্তোক্তত্বাৎ যাজ্বন্ধ্েন চ শিষ্যাভাবে সব্রক্ষচারিণে। বিধানাৎ আঁচার্য্যবাধ্যত্বং 

এতৎপর্থ্য অর্থাৎ মাতুল, মাতুলপুত্র ও মাতুলপৌত্রের অভাবে সকুল্য 

অধিকাদী হয়, যথা! মন্ত, তদভাবে সকুল্য অধিকারী হয়, তাহার পর আচার্য্য, 
তদনস্তর শিষ্য অধিকারী । সকুল্য শবে বৃদ্ধ গ্রপৌন্র প্রভৃতি নিযগত তিনপুকুষ 
ও বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি-সম্ততি বুঝায়, তন্মধ্যে পিগুলেপদান দ্বার উপকারকত্ব 
প্রযুক্ত বৃদ্ধ প্রপৌন্র প্রভৃতি প্রথমে অধিকারী, তাহাদের অভাবে বৃদ্ধপ্রপিতা- 

মহাদিখস্ততি, মৃতদেয় পিগলেপভোগিবৃদ্ধ প্রপিতামহপ্রভৃতিকে "্পিঙ্দান করে 
বলিয়া ধনাধিকাঁরী হয় এইরূপ অধস্তন ও উর্ধতন সকুল্যের অভাবে সমানো- 
দকেরা ধনভাগী হয়। মঙ্গ বচনে সকুল্য শবই সমালোদকের গ্রহণ মানিতে | 

হইবে। সমানোদকের অভাবে গুরু অধিকারী, তদতাবে শিষ্য অধিকায়ী, 
তাহার প্রমাণ “আচার্য্য শিষ্য এব বা”, এই মন্ুবচল। তাহার পর সততীর্ঘ 

জী টি. 



৩২৯৮ . দাঁর়তাঁগঃ | 

*আঁচার্ধ্যঃ শিষ্যএব বেতি” মন্ুবচনাৎ । তদভাবে সব্রক্ষচারী 
“শিষ্যঃ অব্রন্মচারিণ” ইতি নির্দেশাৎ। তদাবে চৈকগোত্রাঃ 
তদভাবে চৈকপ্রবরাঃ “পিগুগ্োত্রষিসন্বদ্ধা খকৃথং ভতজের- 
নলিতি”গোতমবচনাৎ ॥ ১৬৯ ॥ 

উক্তপর্ধ্যস্তানান্ত সর্বেধামভাবে ব্রাহ্ধণাঁঃ তদ্ধনং গৃহ্থীয়ুঃ | 

যদাহ মনুঃ | সর্বেষামপ্যভাবে তু ব্রাঙ্গণ। রিকৃখহারিণঃ | 

ব্রৈবিদ্যাঃ  শুচয়ো দাস্তা এবং ধর্দো ন হীয়তে। ভোগেন 
ক্ষীয়মাণোহপি ধর্মস্তদীয়ধনস্য ব্রাঙ্গণগামিত্বেনাপরধর্মপ্রবপ্ত্যা 

| আপুধ্যমাণো ন হীয়ত ইতি অত্রাপি ধনস্য তাদর্ঘ্যমেব 
পুরক্ষরোতি। তদভাবে ব্রাক্মণধনবর্জ্জং রাজা গৃহ্রীয়াৎ। 

গোত্রধিসন্বন্ধানাং ব্রাহ্মণানাং চীভাঁবঃ তদ্গ্রামে বোদ্ধব্যঃ 

অন্যথা রাজাধিকারস্য নির্ববিষয়ত্বাপত্তেঃ ॥ ১৭০ ॥ 

সত্রঙ্মচারিণৌদগীপৃপাঁয়িতমিতি। নির্দেশাদিতি। শিষ্যঃ সবুদ্ষচারিণইতি যাজ্ঞ- 
বন্ধ্যেন নির্দেশাদিত্যর্থঃ। পিগুগোত্রেতি। সপিগুত্বমগোত্রত্বসমানপ্রবরত্বসন্বন্ধ- 

বস্তঃ গাঠিকক্রমেণ রিকৃথং হবেষুবিত্যর্থঃ ॥ ১৬৯ ॥ 
অন্থেতি। সগোত্রাদীনামভাবে রান্োংধিকারোবাচ্ঃ ন চ পৃথিব্যাং 

টিসি ১১0 

অর্থাৎ এক গুরুনমীপে অধ্যযনকারী ধনাধিকারী হয় । যথ! যাজ্জবন্থ্য, “শিষ্য সতর্গ 

চারিণ” সতীর্৫ধের অভাবে সমানগোত্র, তদভাবে সমানপ্রবরের! অধিকারী । যথা- 

গোতম, পি, গোত্র, ও গ্রবরসঘন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ধন বিভাগ ধরিয়া 

লইবে ॥ ১৬৯” 

1 পূর্বোক্ত একগ্রামস্থ সগোত্রাদির অতাবে গ্রামন্থ ব্রাহ্মণের ধন পাইবে 
যথা মঞ্জু, সকলের অভাবে যেদজ্ঞ, সুচি ও পিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরা ধন ভাগী ৃ 

হয়, ইহাতৈ ধর্শা ক্ষীণ হয়েন না। ভোগঘারা ধর্শ ক্গীণ হইলেও মৃতের ধন 

ভত্রা্গণগতত্ব শ্রধুক্ত সহার দ্বারা অপদ্য ধর্ম পয়ম্পূরা লাভ হেতু ধন অপু্য- 
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তত্র যদি ত্রয়াণামিত্যাদিনা পিতৃদৌহিত্রমীতুলাদীনার্ষ- 
ধিকারো নোজঃ স্যাৎ তদা সকুল্যাদীনাং নিয়তক্রমাণীং 
মধ্যেহনুপ্রবেশাভাবাঁদধিকার এব ন প্যাৎ ন চ মাড়ৃদিতি বাচ্যং 
যাজ্ঞবন্ধ্যেন তেষাং গোত্রজবন্ধুপদাভ্যাং দরগিতত্বীৎ তত্মাৎ 
মনুনাপি ত্রয়াণামিত্যাদিনৈব দশিতমিতি বাচ্যং। তম্মাৎ 

তৎসগোত্রাভাবৌনির্ণেতুং শক্য ইত্যাশয়ঃ উপকারে! ধনাধিঞার গ্রযোজক* 
ইতিভাবঃ॥ ১৭*। পর 

দায় পুনরাহ তত্রেতি। নিয়ত ক্রমাণাঁমিতি। তদভাবে সকুল্যঃ স্তার্দিতি” 

 সর্ধেষামপ্যভাবইতি” অহাধ্যং ব্রাক্ষণধনমিতি” বচনানাং মনন ক্রমেণৈবাভি- 
ধানাৎ সকুল্যাদীনাং ক্রমনৈয়ত্যমিতিভাবঃ। অতএবেতি । যতএব উপকারেণৈব 
ধুনাধিকারিত৷ উপকারতারতস্যাচ্চ ধনাধিকারক্রমোহতএবেত্যর্থঃ। তুল্যবদিতি। 

মাণ হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে না, এজন্ত হুত্রাঙ্ষণ গত ধন মৃত ব্যক্তিরই | 
উপকারক হয়। গ্রামস্ক ম্ুত্রাহ্গণের অভাবে ত্রাণ ধন ভিন্ন রাজা গ্রহণ 

করিবেন। সগোত্র ও সমান প্রবর এবং ব্রাক্ষণের অভাব সেই গ্রীমে ধরিতে | 
হুইবে তাহা না হইলে রাজার অধিকার কথনের 'নির্ব্বিষয় হইয়া উঠে ॥ ১৭০ ॥ 

তাহাজে যদি ত্রয়াঁণামুদকং কাধ্যং ইত্যাদি বচন ছারা পিতৃদৌহিত্র ও 
মাতুল প্রভৃতির অধিকার কথন না, হয়, তবে ক্রমপঠিত সকুল্যাদির মধ্যে 
তাহাদের অনুপ্রবেশ না হইবায় পিতৃদৌহিত্রাদির জধিকারই হইতে পারে 
না, উহাদের অধিকার নাই বা হইল? ইহা বলা উচিত হয় না। কেননা 
যাঁজ্জবন্ধ্য মুনি, গোত্রজ পদ ও বন্ধু, পদ দারা তাহাদের অধিকার দর্শাইয়াছেন, 
সুতয়াং ভগবান্ মস্থও ত্রয়াণামুদকং ইত্যাদি বচন দ্বারা উহা দর্শাইয়াছেন 

ইহা অবস্ট বঞ্তব্য। অতএব যে যে গ্রকারে মুতব্যক্তির ধন পারত্রিক 

উপকারের উপযোপি হয়, সেই সেই প্রকারে অবিকারের ক্রম অনুসরণ 
করিতে হুইবে। অতএব পুত্র ও সুতপিভৃক পৌত্র এবং মৃতপিতৃক প্রুপৌ 
ত্রের তুল্যরূপ অধিকার সিদ্ধ হয়, কারণ পুত্রেণগ লোকাঁন্ জয়তি ইত্যাি বচদ 

জা 
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যথা যথা মৃতধনস্য তছুপযুক্তত্বং ভবতি তথা তথাহধিকারক্রু- 
মোহমুসরণীয়ঃ। অতএব পুক্রপৌন্রপ্রপৌত্রীণাং তুল্যবদে- 
বাধিকাঁরঃ সিধ্যতি “পুজ্রেণ লোকান্ জয়তী” ত্যাঙ্দিবাক্যে- 

ত্যস্তল্যোপকারশ্রুতেঃ তৎপিগুদানাবিশেষাৎ অতএব জীবৎ 
পিতৃকয়োঃ পৌন্রপ্রপৌন্রয়োরনধিকারঃ সিধ্যতি । ন জীবস্ত- 
মতিদগ্ভাদিতি শ্রুত্য। জীবস্তং পিতরমতিক্রম্য তয়োঃ পার্ববণ- 

নিষেধাঁদনুপকারকত্বাৎ: অন্যথা স্বৃতপিতৃকয়োরিব তয়োরপি 
স্যাৎ জননক্রমেণ চ সপিপানন্তর্ধ্যাৎ পুত্রস্যৈব স্যাৎ, ন 
পৌত্রপ্রপৌত্রয়োঃ ॥ ১৭১ ॥ 

ন চ পুত্রাদীনাং ত্রয়াণাঁং যুগপদধিকারপ্রতিপাঁদকং বচন- 

তথাচ উপকারতারতম্যাভাবাৎ ন ক্রমেণাধিকাবঃ কিন্তু যুগপদেবেতিভাবঃ। 
তয়োরপি শ্তাদিতি। জীবৎপিতৃকয়োরপি পৌ্রপ্রপৌত্রয়োঃ সন্বন্ধীবিশেষাদ- 
ধিকারঃ স্তাদিত্যর্থঃ। জননক্রমেণ চেতি। যজ্জননব্যবহিতধ যজ্জননং তছুত্তরং 
তদধিকারইতি ক্রমস্য প্রযোজকত্বে চেত্যর্থঃ। পৌত্রগ্রসৌত্রয়োম্ তপিতৃকপৌত্র- 
গ্রপৌত্রয়োঃ ॥ ১৭১ 

অয়মর্থইতি উপকারকত্বেনৈব ধনসন্বন্ধোন্তায়প্রাপ্ত ইত্যেবংরঁপোহ্যমর্থে। 

দ্বার তুল্য উপকার শ্রুত হয় ও পিগুদান বর্তৃত্বেরও কোন বিশেষ দৃষ্ট হয় না 
এতাবত| জীবৎ পিভৃক পৌত্র এবং জীবৎ পিতৃক প্রপৌত্রের অধিকার হয় না । 

ইহা সিদ্ধ হইল। যেহেতু জীবিত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া দিবে না এই 
শ্রুতিগ্রমাণে 'জীবংপিতাকে অতিক্রম পূর্বক পার্বণ নিষেধ করায় উক্ত 

| জীবৎপিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্রের উপকারকত্ব দৃষ্ট হয় না। অগ্ভথ! মৃত 
পিতৃকের ন্ায় জীবঃপিভৃক পৌত্র ও প্রপৌত্রেরও অধিকার হুইতে পারে। 
আর উৎপতিক্রম ধরিয়া সাপিগ্য নৈকট্য ধরিলে কেবল পুভ্রেরই অধিকার 
হয়, [মৃতপিভৃক পৌত্র ও প্রপৌত্রের অধিকার হইতে পারে না ॥ ১৭১॥ 

চি. 
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মন্তি তল্মাৎ উপকারকত্বাবিশেষাঁদেব তুল্যবন্ধনলন্বন্ধোহভিধেয়ঃ 
এবঞ্চ সর্বত্রোজরীত্যা স্বৃতধনস্য মৃতার্ঘত্বমনুসন্ধেয়ং উত্ত- 
ক্রমেণ। স চায়মর্থ দায়ভাগপ্রকরণে পুত্রাদীনামুপকার- 
কত্বাতিশয়াভিধানস্য অনন্যগ্রয়োজনকত্বাৎ পপিতৃণামনৃণশ্চৈষ 
স তস্মাল্লব,মতী”ত্যানৃণ্যকরণস্য ধনলাভহেতুত্বেন কীর্তনাৎ 
«পোহিত্রোহপি হমুত্রেনং সন্তারয়তি পৌন্রবদি” ত্যনেনাপি 
সম্ভতারণস্য ধনসন্বন্ধহেতুত্বেন নির্দেশাৎ পুভাদীনাঁ্চ শব্য়াণাং 
সন্তারণীদন্যস্য তুল্যবদ্ধনসম্বন্ধকারণস্যাঁভাবাৎ *ত্রয়াণামুদক- 

মন্বাদীনামভিমতইতি মন্ততে ইতি দুরেণাগ্রিমেণাহ্বয়ঃ | অত্র হেতুনাহ দীয়ভাগ- 
প্রকরণ ইত্যার্দি। উপকারকত্বাতিশয়ভিধানন্তেতি ত্রয়াণামুদকং কার্ধ্যমিতি 
পুত্রেণ লোঁকান্ জয়তীত্যাদ্দিনেতি শেষঃ। ধনসম্বন্ধহেতুত্বেনেতি ! সম্তার- 
কত্বস্তেত্যাদি। আনর্থক্যাপত্তেরিতি। উপকারন্তাপ্রযোজকত্বে ততপ্রতিপাদ্ক- 

বাক্যন্তানাবশ্তকত্বার্দিতিভাবঃ। ক্লীবেতি। ক্লীবাদদীনামনধিকারন্ত বাচনিকত্বে 

গৌরবাৎ উপকারস্ত প্রযোজকত্বে চ উপকারাভাবেন ন্তায়মূলকত্বে লাঁঘবাদিতি- 
ভাবঃ ( প্রতিসঘ্বন্ধিনামিতি। জীবৎপিতৃকপৌন্রপ্রপৌত্রাদীনাং স্ন্ধিনামিত্যর্থ?ঃ। 

বচনকল্পনৌতি ৷ মৃতপিতৃকাদীনামিব তেষামপি পোত্রত্বাদ্যবিশেষাদধিকা রপ্রসক্কৌ 
, তন্নিষেধার্থং ভবন্মতে বচনকল্পনা মন্সতে তু উপকারাভাবেন তদনধিকারস্ত ন্ায়- 

পুত্র ও মুভপিভৃক পৌন্র ও গ্রপৌত্র এই তিনের একদা অধিকারের বচন 

নাই বটে কিন্তু উহাদের উপকারকত্ব নির্বরশেষ ধনিয়াস্মাঁন ধনাধিকার 
বলিতে হইবে এবং সর্বত্রই উক্তরীতিক্রমে মৃত ধন যাহাতে মৃতব্যুক্তির পার- 

ত্রিক উপকারোঁপযোগি হয় সেইরূপ পূর্বোক্ত ক্রমানুসারে অনুসন্ধান করিতে 

হইবে। ইহাতে এই অর্থ স্থির হইল যে দায়ভাগপ্রকরণে পুত্রাদির . উপ- 

কারকতাঁতিশয় কখনের আর অন্ত প্রয়োজন ন! থাকায় ও "পিতৃণামন্ণশ্টৈব 
স তল্মাললব,মর্থতি” এই বচনে অন্থণকরণের ধন লাভ কারণ বণিয় ক্বীর্তন 

টির তরী | 
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মি”আদেশ্ানর্থক্যাপত্েঃ ক্লীবপতিতজাত্যন্ধাদীনা্ধানুপকার- 
রত্বাদেবানংশিত্বাভিধানস্যোপপত্তেঃ প্রতিসম্বন্গিনাধাধিকারার্থং 

বচনকল্পন। গ্বৌরবাৎ তদজ্জিতধনস্য চ তদুপকারতারতম্যেন 
তাদর্ঘ্যসম্পার্দনষ্য স্যায্যত্বাৎ উপকাঁরকত্বেনৈব ধনসম্বন্ধো- 
স্যায়প্রাপ্তো মন্বারদীনামভিমতইতি মন্তাতে ইতি নিরবগ্াবিদ্ধা- 
দ্যোতেন দ্যোতিতোহয়মর্থো বিদ্প্তিরাঁদরণীয়ঃ। অথাত্রা- 
পরিতোষেো বিছুষাং বাচনিক এবায়মর্থঃ তথাপি যথোক্তএব 
বচনয়োরর্ঘোগ্রাহইত্যস্ত কিং বিস্তরেণ ॥ ১৭২ ॥ 

প্রাপ্ততয়! ন বচনকল্পনেতিভাবঃ। অথৈতাসাং স্বৃতীনাং স্তায়মূলত্বে সত্যপি 
তত্তোগ্যপার্বণদাতবি তন্ত গঙ্গায়ামস্থিপ্রক্ষেপ্-গী়্ায়াং পিগুদাতুর্বা উদ্দাসীনন্তাধি- 
কারাপত্তিরিত্যতআহ অথাত্রেতি। যতো স্টায়মূলত্বে বিছুষামসস্তোযোহতোবাচনিক 

এবার৫ ইতি যদি তথাপীত্যর্থঃ। ষথোক্তএব তত্তোগ্যতন্বেয়পিগলেপদাত্রাদীনাং 

আনস্তধ্যক্রমেগাধিকারক্রমইত্যেবংরূপ এব। বচনয়োঃ “জ্রয়ানামুদকং কার্যমিতি' 

“অনস্তরঃ সপিগাদ্য”ইতিবচনয়োরর€ঘইতার্থঃ এবং সতি চ তদন্ধি প্রক্ষেত্ণাদের- 
দাঁসীনম্ত নাধিকারইতি ভাবঃ ॥ ১৭২ ॥ 

করায় ও «দৌহিত্রোহপি হামুত্রৈনং সস্তারয়ভি পৌত্রবৎ” এই বচনে 'সন্তারণকে 
ধনাধিকাঁরের হেতু বলিয়! নির্দিষ্ট করায়, আর পুত্রাদি ত্রয়ের সম্তারণ ভিন্ন, 
অন্য সমানাধিকীরের কারণ না থাকায় এবং ছত্রয়াণামুদকং কাধ্যং” ইত্যাদি 

বচনের অন্যথা আনর্থক্য সম্ভাবনায় ও ক্লীৰ পতিত জন্মান্ধ গ্রভৃতির উপকার- 

কত্বাভাব নিবন্ধনই হি নিরংশিত্ব কছিবায় ও প্রতি সম্পকীয়ের অধিকার প্রতি- 
পাদনের জন বচন করনায় গৌরব দোষ সম্ভাবনায় ও তৎবর্তৃক উপার্জিত 
ধনের তদীয় উপকারতারতম্যান্ুসারে ভদভীষ্ট সম্পাদনের স্ভাষ্যত্ব বিধায় 

উপকারক্ষর্ত্ব হেতুকই ধনাধিকার ভ্ভায়প্রা্$, ইহা মনু প্রভৃতি মুনিগণের 
্মভিমত ইহা! বোধ হইতেছে বিধায় নিরবন্ধ বিষ্তা প্রকাশে প্রকাশিত এই 
একধার্থ বিহদ্গাগের আদরণীয় হইবে আনব মছুত্ত এই অর্থে ঘদি বিহ্দাগণের লস্তো 
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্রাঙ্মণধনবর্তং রাজা গৃহীয়াৎ। তদাহ মন্ুঃ। অহার্য্যং 
্রাহ্মগঞ্রব্যং রাঁজ্ঞ। নিত্যমিতিস্থিতিঃ। ইত্রেবান্ত বর্ণানাং 

্রাহ্মণধনবর্ছং রাঁজাধিকরীতিপ্রাগুজার্থে প্রমাণমাহ ত্রাহ্মণেতি। ধর্ভাত। 
ভ্রাতৃত্বেনাতাপেতোহপরোবানপ্রস্থোগৃরহীয়াৎ যথাসংখ্যক্রমেণেত্যর্থঃ। অত্র প্রমাণ- 

মাহ, তদাহেতি। অনুলোমূক্রমস্ত ৰিবক্ষিতত্বে বানপ্রস্থম্ত আচার্ধ্যাসম্তবাদাহ 

প্রতিলোমেতি। ধর্মন্রাত্রাধিবুতক্রমেণেত্যর্থঃ। তথা আঁচার্ধ্যাভবে একতীর্থিন 

ইতি শ্রস্থকৃৎসম্মতোবচনার্থঃ। বস্ততো ধর্মত্রাতৃুপদং একতীর্থিবিশেষণতগ 
খৈতয্লোঃ পৃথক্তে। যথাসংখ্যক্রমানুপপত্তেরিতি ধ্যেয়ং। যখাসস্তবঞ্চেতি। তেন 
বানপ্রস্থধনং সঞ্চিতনীবারাদি। যতিধনং কমগুলুকৌগীনাদি। ব্রক্ষচারিধনং 
পুস্তকবস্ত্রাদি। ব্রহ্মচারী দ্বিবিধঃ নৈঠিকঃ উপকৃর্ব্বাণস্চ। তত্র নৈঠিক্ত্তৈব ধনে 
আচাধ্যস্তাধিকারোইপরস্ত তু ধনে তৎন্সিত্রাদীনাং ক্রমেণাধিকারইত্যাহ ্রহ্মচারী 
চেতি। কৃতত্বাৎ সঙ্কপ্পিতত্বাৎ। উপকুর্ববাণস্ত অক্কৃততথা সঙ্কলন্ত অধ্যয়নসমাপ্ডয- 
নস্তরং পিভৃগেহনিবাসাভিমুখন্ত | 

না জন্মে তবে উক্ত অর্থ বাঁচনিকই বক্তব্য। পরস্ত তদধিষয়ে *ত্রয়াণামুদ্কং 
কার্যং আর “অনস্তরঃ সপিগাদ্যঃ* এই ছুই বচনের অর্থ যেরূপ বলিয়াছি সেই- 
রূপই গ্রাহৃ*অর্থাৎ তন্তোগ্য ও তদ্দেয়পিওড ও পিওলেপ দাতৃ প্রসৃতির নৈকট্য 

ধরিয়া ধনাধিকারক্রম স্থিন্ন করিতে হুইবে ইতি আর বাঁগাঁড়ন্বরের প্রয়োজন 
নাই ॥ ১৭২ ॥ 

ব্রাঙ্গণব্যতিরিক্তের ধন রাজা! গ্রহণ করিবেন ইহার প্রমাণ ষথ! মনু, রাজা 
কদাপি ব্রাহ্মণের দ্রব্য লইবেন না এইটি ধর্দশাস্তরব্যবস্থা |» পরস্ত অন্য বর্ণের 
অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদির ধন সর্বশেষে রাজা পাইবেন, এই বচনে লর্বশবে ব্রাহ্মণ 
পরয্স্তের গ্রহথ। এবং বাঁনগ্রস্থ, ও যতি অর্থাৎ সং্কাসী ও ্রম্বচারী এই 

তিনের ধন যথাক্রমে ধর্ণভ্রাতা অর্থাৎ ভ্রাতৃত্বে অঙ্গীকৃত অপর বানপ্রস্থ ও 

সচ্ছিন্ত ও গুরু, এই তিন জন গ্রহণ করিবেন উহাদের অভাবে একাজমী 
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পাইিবেন। যদ! বাঁজরন্ধা, বানগ্রন্থ, তি ও ব্রহচারী এই তিনের অন্জলৌয- | 
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সর্ববাভাবে হরেম প:। সর্্বশব্দেন ব্রাঙ্গণপর্য্যস্তস্যোপাদানং। 
বানপ্রস্থযতিত্রগ্গচারিণাং ধনং ধর্মভ্রাতৃসচ্ছিষ্যাচার্য্যাঃ গৃহীয়ুঃ 

অত্রায়ং মৃত্পুন্ধনাধিকারিক্রমঃ। তত্র প্রথমং পুত্রঃ তদভাবে পৌন্রঃ তদ- 
ভাবে প্রপৌত্রঃ মৃতপিতৃকপৌত্রমৃতপিভৃপিতাঁমহক প্রপৌত্রয়োস্ত পুত্রেণ সহ 
যুগপদধিকাঁরঃ। প্রপৌন্রপর্য্স্তাভাবে পত্ধী সা চ প্রাপ্তভর্ভৃদায়! ভর্তৃকুলং তদভাবে 
পিতৃকুলং বা সমাশ্রিতা সতী শগীররক্ষার্থং ভত্দায়ং ভুর্জীত তথা ভর্ত,রূপকারার্থং 

যথাকথঞ্চিদ্দানীদিকমপি কুবর্বাত ন তু স্রীধনবৎ শ্বচ্ছন্দং বিনিযুঞ্জীত। তদভাবে 
| ছাতা তত্র প্রথমং কুমারী তদভাবে বাগত্। তদতাঁবে উচ়া স! চ পুভ্রবতী,সম্ভাবিত- 

পুজা চ দে যুগপদেবাধিকারিণ্যী বন্ধ্যা পুত্রহীন! বিধবা চ নাধিকারিণী। উড়ায়া 
অভাবে দৌহিত্র তদভাবে পিত| তদভাবে মাতা তদভাবে ভ্রাতা তত্রাপি প্রথমং 

সোঁদরঃ তদভাবে বৈমাত্রেয়ঃ মৃতন্ত ভ্রাতৃসংস্থষ্টতে তু সোদরমাত্রবিষয়ে প্রথমং সং- 
হু্টসোদর এবাধিকারী তদভাবে চাসংশ্্টসোদরঃ এবং বৈমাত্রেয়মাত্রবিষয়ে প্রথমং 
সংশ্ষ্ইবৈমাত্রেয়ঃ তদভাবে চাসংশ্থষ্টবৈমাত্রেয়ঃ যদ! তু সংস্ষ্টোবৈমাত্রেয়ঃ সোদরশ্চা- 
সংস্ষ্টঃ তদা তাবুভৌ তুল্যবদধিকারিণৌ । ভ্রাতৃনামভাবে ভ্রাতৃপুত্রঃ তত্রাপি প্রথমং 

সোদরভ্রাতৃপুত্রঃ তদভাবে বৈমাত্রেয়ন্রাতৃপুত্রঃ সংসর্গে তু সোদনব্রাতুপুত্রমা্রবিষয়ে 
প্রথমং সংস্থষ্টসোদরভ্রাতৃপুত্রঃ তদভাবে চাসংস্থ্টসোদরত্রাতৃপুত্রঃ বৈমাত্েযত্রাতব- 

পুত্রমাত্রবিষয়ে প্রথমং সংস্থষ্টবৈমাত্রেযভ্রাতৃপুত্রঃ তদতাবে চাসংসষ্টবমাত্রেয়ভ্রাতৃ- 

ক্রম না ধরিয়। প্রতিলোম ক্রমানুসারে আচার্ধা, সচ্ছিন্ত ও ধর্মভ্রাতা এই 
তিনজন ধনাধিকারী হইবেন অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর ধনে আচাধ্য, তির ধনে 

সচ্ছিত্য, বানপ্রস্থের ধনে ধর্ম্রাতা অপর বানপ্রস্থ অধিকারী হয়েন, ইহাদের 
অভাবে একাশ্রমু-অধিকারী হন। এই 'বচনে ব্র্দচারী পের অর্থ নৈষ্টিক 
বঙ্ষচারী আুভিমত। যেহেতু উক্ত নৈঠিক, পিত্রা্দি পরিত্যাগ পুর্ব্বক যাঁব- 

এজ্জীবন গুরুকুল নিবাস ও গুরু পরিচর্যা নিষ্ঠায় কৃতসংকল্প হয়েন, কিন্ত উপ- 

কুর্বাণ ব্রদ্ষচারির ধন তাহার পিতৃ প্রভৃতি অধিফারিগণ বথাক্রমে গ্রহণ করি- 

বেন কারণ উপকুর্ববাণ যাবজ্ত্রীবন গুরুগৃহ নিবাসে সন্থল্প করেন না । পরন্ধ পাঠ 
সমাপ্তি হইলেই তিনি পিতৃগৃছে গমন কয়েন ইতি জপুত্রধনাধিকার সম্পূর্ণ । 
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তদভাবে একতীধাঁ একাশ্রমী গৃহীয়াৎ তদাহ ঘাজ্ববন্থ্যঃ। 
বাঁনপ্রস্থযতিত্রহ্মচারিণাযবক্থভাগিনঃ |  ক্রমেণাচার্যসচ্ছিষ্য- 

ধর্্মভ্রাত্রেকতীধিনঃ । প্রতিলোমক্রমেণ যথাসম্ভবং ধনং | 

পুত্রঃ যদা তু সোদরভ্রাতৃপুত্রোহসংস্যষ্টো৷ বৈমাত্রেয়ন্রাতৃপুত্রশ্চ সংস্যষ্টঃ তদা দো 

্রাতৃবত্তল্যাঁধিকারিণৌ। ভ্রাতৃপুত্রাভাবে ভ্রাতৃপৌত্রঃ তত্রাপি ভ্রাতুঃ সোদরা- 
সোঁদরক্রমঃ সংসর্গাসংসর্গক্রমশ্চ বোধ্যঃ। তদভাবে পিতৃদৌহিত্রঃ সচ সোদর- 

ভগিনীপুত্রঃ বৈমাত্রেয়ভগিনীপুত্রঃ তদভাবে পিত।মহঃ তদভীবে পিতামহী 
। তদভাবে, পিতুঃ সহোদবঃ তদভাবে পিতুর্বরমাত্রেয়ঃ তদভাবে পিতৃসহীৌ সুজ: 

| পিতৃবৈমাত্রেপু্রপিতৃদে দরপৌব্রপিতৃবৈমাত্রে়পৌন্রাণাং ক্রমেণ।ধিকারঃ।॥ তদ- 

ৃ ভাবে পিতামহদৌহিত্রঃ তত্রাপি পিতৃসোদরভগিনীপুত্রঃ তদভাবে পিতৃবৈমাত্রের- 

৷ ভগিনীপুত্রশ্চ বক্ষামাঁণপ্রপিতামহদৌহিত্রাধিকারেহপ্যেবং তদভাবে প্রপিতামহঃ 
তদভাবে প্রপিতামহী তদভাবে গ্তামইসহে।দরভ্রাতৃতদ্বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃতৎপু্রপৌত্র 

গ্রপিতামহদৌহিত্রাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ। এতাবৎপর্য্স্তানাং ধনিভোগ্যপিও- 
ৃ দাতৃণামভাবে ধনিদেয়পিগুদাতৃণাং মাতামহমাতুলাদীনাঁমধিকারঃ তত্রাপি প্রথমং 

মাতামহস্তদভাবে মাতুল তৎপুত্রপৌত্রাণাঁং ক্রমেণীধিকারঃ। তদভাবে চাধস্তন- 

অথ স্থৃত পুংধনাধিকাঁর ক্রম সংক্ষেপ। যথা প্রথমে পুত্র পিতার ধনে |% 
অধিকারী হয় তাহার পর পৌন্র, তারপর প্রপৌত্র অধিকারী । আর মৃত 
পিতৃক পৌত্র ও মৃত পিতৃ পিতামহক প্রপৌত্র এই ছুয়ের পুত্রের সঙ্গে সমান 
অধিকার হয়। প্রপৌত্রপর্ধ্বস্তের অভাবে পত্বী অধিকারিণী হইয়া আদৌ 
ভর্তৃকুল তদভাবে পিতৃকুল আশ্র় করিয়া শরীর রক্ষার্থ ভর্তধন ভোগ করিবে 

ও ভর্তার পারত্রিক উপকারার্৫থ যথা কথঞ্চিৎ দানাদি “বীক্ষিষ্্ কিন্ত শ্রীধনের 

ম্যায় স্বেচ্ছা! ব্যবহার করিতে পারিবেন না। পত্বীর পর কন্তা* অধ্িকারিনী 
তন্মধ্যে প্রথমে কুমারী তারপর বাগত্বা তারপর বিবাহিতা কন্ঠা' তন্মধ্যে 

পুক্রবতী ও সন্তাবিতপুত্র! এই ছুই কন্ত! তুল্যাধিকারিণী হুয়। বন্ধা ও পুত্- 
হীন! বিধবা! কন্তা' অধিকান্লিণী হয় না। কন্তার অতাঁবে দৌহিত্র, দৌহিত্ের 

 *িিরিিটিনিরিটিটিতিরিতা রাযি. 
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চেবয়ং। হ্রক্মগারী চ.নৈঠিকোঁহভিমতঃ পিত্রাদিপরিত্যাগেন 
যাঁবজ্জীবমাচার্ধ্যকুলনিবাসপরিচর্ধ্যানিষ্ঠায়াঃ তেন কৃতত্বাৎ 
উপকুর্ববাণস্য তু ধনং পিত্রাদিভিরেব গ্রাহং। ইতি অপুঞ্জ- 
ধনবিভাগঃ ॥*১৭৩ ॥ 

সকুল্যানাং ধনিভোগ্যলেপদাতৃণাং প্রতি প্রণপ্ত,প্রভৃতিপুরুষত্রয়াণাং ব্রমেণাধি 

কাবঃ। তদভাবে পুনরর্ধতনসকুল্যানাং ধনিদেয়লেপভূক্বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিতৎ- 

সম্ততীনামাসতি ক্রমেণাধিকারঃ তদভাবে সমানোদকানামধিকারঃ। তেষামভাবে 

| চচাধান্ত তদভাবে শিল্যস্ত তদভাবে সবক্ষচাঁবিণোহধিকারঃ তদভাবে ঠৈকগ্রামন্- 
সগোত্রসমানপ্রবরয়ৌঃ ক্রম্ণাোধিকাবঃ উক্তপর্ধ্যস্তান!ং সর্কেষাং সন্বন্ধিনামভাবে 

এক্রাঙ্গণধনবর্জং রাজা গৃহীয়াৎ ব্রাহ্মণধনন্ত বৈবিদ্যাদি গুণযুক্তা ব্রাহ্মণ! গৃহীয়ুঃ। 
এবং বানপ্রস্থধনং ভ্রাতৃত্বেনানুমতোহপরোবানপ্রস্থ একতীর্ঘসেবী গৃষ্থীয়াৎ। 
তথ! যতিধনং সচ্ছিয্যঃ। নৈষ্িকব্রদ্ষচারিণোঁধনমাচার্্যঃ উপকুর্বাণস্ত তু 
্রহ্ষচারিণোধনং পিত্রাদিগৃহীয়াদিতি সংক্ষেপঃ ॥ ১৭৩ ॥ 

পর পিতা, তার পর মাতা, তারপরে ভ্রাতা অধিকারী তন্মধ্যে প্রথমে 

সহোদর তারপর বৈমাত্রেয় অধিকারী, আর বিভাগানস্তর পুনর্বার সংস্থষ্ট 

হইলে কেবল সহোদরস্থলে প্রথমে সংস্্ট সহোদরই অধিকারী ৮ তারপর 

অসংস্থষ্ট সহোদর অধিকারী, এবং কেবল বৈমাত্রেয় স্থলে প্রথমে সংহৃষ্ট 
বৈমাত্রেয় তদভাঁবে অসংস্থষ্ট বৈমান্রেয় অধিকারী । আর যেখানে বৈমাত্রেয় 
মংস্থষ্ট ও সহোদর অসংস্ষ্ট থাকে সে স্থলে উহারা উভয়ে তুলা 'ধিকারী হয়। 
ভ্রাতার পর ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী তন্মধ্যে , প্রথমে 'সোদর ভ্রাতৃপূত্র তারপর 

বৈমান্রেয় ভ্রাত্ুত্রট অধিকারী সংস্ৃষ্ত্ব থাকিলে সোদর ভ্রাতৃপুত্রমাত্র স্থলে 
প্রথমে সুংসষ্ট সোদর ভ্রাতৃপুত্র তারপর অসংস্থই সোদর ভ্রাতৃপুত্র, আর বৈমা- 
ত্র ত্রাতৃপূত্রমাত্র বিষয়ে প্রথমে সং বৈমাত্রেয ভ্রাতৃপুত্র, তাঁরপর অসং- 
সৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্ত অধিকারী। যদি সোদর ভ্রাতৃপুঞ্জ অসংহ্ হয় এবং 

ধৈমাত্রেয ভ্রাতৃপুত্র সংগষ্ট থাকে তবে উভঙ্নে তুল্যাধিকারী হয়। ভ্রাতৃপুতরের 

শরীর | 

ডঃ 
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অথ সংস্হ্টধনভাঁগঃ। তত্র মনুবিষণ, 1 বিভক্তাঃ সহ 
জীবন্তো বিভরেজন্ পুনর্ষদি। সমস্তত্র বিভাগঃ স্ঠাৎ জ্যষ্ঠ্যং 

অপুভ্রধনবিভাগং নিরূপ্য সংস্থষ্টধনবিভাগং নিরূপয়তি অগ্রেতি। সংসথষট- 
ধনেতি। সংস্ধনঞ্চ সামুদাক্মিকস্বত্বনয়ে পিত্রার্দিভিঃ সহ বিভাগানস্তরং তেষাং 

পুনরেকমত্যা যত্তব ধনং তন্মম ধনং যন্মম ধনং তত্তবেতিব্যবস্থয়! প্রাগ জাতবৈশেষি- 
শপ টপ পপ পাস পপ শা শশী শী্াীশাীশিশীত। 

পব ভ্রাতৃপৌত্র অধিকাঁবী, তাহাতেও সহোদর ও বৈমাত্রেয়ের ক্রম এবং সংহ্ষ্ত্ব 
| ও অসংহ্ষ্টত্বেব ক্রম বুঝিতে হইবে। ভ্রাতৃপোত্রেব অভাবে শিক 
অধিকারী তন্মধ্যে প্রথমে সোদব ভগিনীপুত্র তারপব বৈশাত্রেয় ভগিনীপুক্র 

| তাবপর পিতামহ তারপর পিতামহী তারপর পিতার সহোদর তারপর পিতার 

| বৈমাত্রেয় তারপর পিতার সোদর পুত্র তারপর পিতার বৈমাত্রে়পুক্র তারপর 

পিতার সোদর পৌত্র তারপর পিতার *বৈমাত্রেয্র পৌব্র অধিকারী, তাহার পর 
পিতামহ দৌহিত্র অধিকারী তন্মধোঁ প্রথমে পিতাব সোদরভগিনীপুত্র তারপর 
পিতার বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্র অধিকারী হয়। পিতামহ দৌহিত্রের অভাবে 

 প্রপিতামহ তারপর প্রপিতামহী তারপর পিতামহসহোদর ভ্রাতা তারপর পিতা 
মহবৈমাত্রেয় ভ্রাতা তারপর পিতামহসহোদর ভ্রাতৃপুত্র তারপর পিতামহবৈমা- 
্রেয় ত্রাতৃপুত্র তারপর পিতামহ সহোদর ভ্রাতৃপৌন্র তারপর পিতালহবৈমাত্রেয় 
ভ্রাতৃপৌন্র"তারপর প্রপিতামহদৌহিত্র অধিকারী হয়। এই পর্যন্ত ধনিভোগ্য 
,পিগুদ।তূগণের অভাবে ধনিদেয় পিগুদাতৃরূপ মাতামহ ও মাতুল প্রভৃতির অধি- 

কার। তন্মধ্যে প্রথমে মাতামহু অধিকারী তারপর মাতুল তারপর মাতুলপুত্ 
তারপর মাতুলপৌত্র অধিকারী । তদভাবে অধস্তনসকুল্য ধনিভোগ্যলেপদাতৃরূপ 
বৃদ্ধপ্রপৌত্র, অতিবুদ্ধপ্রপৌত্র অত্যর্তি বুদ্ধপ্রপৌত্র এই তিন্ররু ক্রমশঃ অধিকার 
হয়, তাহার পর উর্ধতন সকুল্য ধনিদেয়লেপভোজী বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবুদ্ধ- 

গ্রপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধ গ্রপিতামহ এবং তাহাদের পুত্র পৌদ্র প্রপৌন্র 
এই সস্ততিত্রয়ের ক্রমেতে অধিকার হয়, ইহাদের "অভাবে সমানোদদক . 

অর্থাৎ চতুর্দশ পুরুষ পর্যাস্ত অথবা জন্ম নামস্বতি পর্যস্ত নি বংশোংপন্ন 

ব্যক্তির অধিকার হয়, সমীনোদকের অভাবে আচার্য্য অর্থাৎ গুরু অধিকারী, | 

£ এিিরিটিরটিরি ররর রানির. 
[ ৪৩ ] | 
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তত্র ন বিদ্যতে! সমস্তত্রেতি সবর্ণভ্রাত্সংসর্গাভিপ্রায়েণ 
রাক্মণক্ষত্রিয়য়োস্ত সংসর্গে পূ্বক্ুপ্তভাগানুসারেশৈব ভাগ- 
ব্যবস্থা বোদ্ধব্যা পূর্ববরুণ্তজ্যে্ঠাংশনিষেধমাত্রপরং হি সম- 
বচনং অভঞএব বৃহস্পতিঃ ৷ বিভক্তা ভ্রাতরো যে তু সম্প্রীত্ৈ- 
ক্র সংস্থিতাঁঃ। পুনবিভাঁগকরণে তেষাং জৈযষ্ঠ্যং ন বিদ্যতে। 

টাল গ্ন্থরুন্মতে তু উক্তব্যবস্থয়৷ প্রাগ জাত- 
রী ত্ববিনাশেনোৎপন্নাপরিচিতবৈশেধিকন্থত্ববন্ধনমিতি বোধ্যং। বিতাগো- 
শিকল সহ জীবস্তঃ সংস্ৃষ্িনঃ সম্তঃ॥ সমন্তত্রেতি সামান্তাতোঁধভি- 
ধানাঁৎ সংসর্ানস্তরবিষমবর্ণবিভাগেহপি সমত্বং শ্াদিত্যাশঙ্ক্যাহ সমস্তত্রেতীতি। 

উ্ভার্থে প্রমাণমাহ পুর্ববকষ্প্তেতি। হি যন্মাৎ। নম্গ সমবিভাগবচনন্ত জোষ্ঠাংশ- 
নিষেধকত্বে জোষ্টযস্তত্রেতি পূর্বববচননৈমর্থযাপত্তিরতোবিষমবর্ণানামপি সমবিভাগ- 
বিধায়কং সমন্তত্রেতি, জ্য্টযন্তত্রেতি তু জ্যে্ঠাংশনিষেধকমিত্যেব যুক্তমিতি চেস্ 
তথ! সতি বিষমবর্ণসাধারণ্যেন সংসর্শিণাং সমোবিভাগঃ তথ! বিংশোদ্ধারশ্চ ভত্র 

নাম্তীতি বাক্যভেদাপত্তেঃ অতঃ সমস্তত্রেতি জ্যোষ্ঠাংশনাষেধকমেব এতন্ত 

ভাঁরপর শিষ্য তারপর সতীর্থ তারপর একগ্রামস্থ সগোত্র তারপর একগ্রামস্থ্ 

সমান -প্রবর অধিকারী হয়। পূর্বোক্ত সর্বশেষে ব্রাহ্মণব্যতিরিক্তের ধনে 
রাজা অধিকারী, ব্রীন্ষণের ধনে ত্রবিদ্যাদি গুণযুক্ত ব্রাঙ্গণ অধিকারী ।, 
বানপ্রশ্থের ধনে ভ্রাতৃত্বে অঙ্গীকৃত অপর বানপ্রস্থ অধিকারী, বতির ধনে 

| সচ্ছিষ্য নৈষ্টিক ব্রক্মচারিপ্র ধনে আচার্ধ্য ও উপকৃর্বাঁণ ব্রদ্মচারি ধনে পিতৃ 

প্রভৃতি অধিক্]টজের । ইতি সংক্ষেপ সম্পূর্ণ ॥ ১৭৩॥ 
অনস্তর সংস্ষ্ট ধনের বিভাগ নিরূপণ করি তদ্বিষয়ে মন্গু ও বিষ বচন 

যথা, বিভাগানস্তর একত্র মিলিত অর্থাৎ সঃস্থ্টী হইয়া! যদি পুনর্বার বিভাগ 
করণে প্রবৃত হয় ওবে দেস্থলে সমান ভাগ হইবে, জোঠ্ত্ব নিবন্ধন হ্যংশাদি 

| হইবে 1 যেহেতু সংসর্গন্থলে জোষ্ঠত্ব ধর্তবা হইবে না। এই বচনে সমান 
..] ভাগ হুইবে এই লিখনটি সবর্ণ ভাতার সংসর্গন্থলেই খাটিবে। গরস্ধ তাক্মণ ও 
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ইতি জ্যেষ্ঠাংশমাত্রং নিষেধতি ন তু ভাগসাম্যমে বোধ- 

মতি ॥ ১৭৪ ॥ 

ংসগিণিশ্চ বৃহস্পত্যুক্তাঃ। বিভক্তোষঃ পুনঃ পিত্রা 
ভরান্র! চৈকত্র সংস্থিতঃ। পিতৃব্যেণাথ ব! শ্রীত্য স তু সংস্ষট 
উচ্যতে। ইতিপরিগণিতব্যতিরিক্তেযু সংসর্গকূৃতো৷ বিশেষো 

বর্ণকৃতবিষমবিভাগনিরাস।তিপ্রায়কত্বশঙ্কানিরাসায় পরং জৈষ্ঠযন্তপ্রেতি হেত্বুবাদ- 
ইত্যেব যুক্তমিতি বন্ততত্ত সমন্তত্রেতি জ্যোঠন্ত দ্যংশরূপবিষমবিতাগনিবৃদ্র্প*" 
জোষ্ঠ্যং তত্রেতি তু বিংশোদ্ধারনিবৃত্যর্থং অন্যথা বিংশোদ্ধারস্ত ভাগবৈষম্যাসম্পাদক- 

তায়াঃ প্রাগভিহিতত্বাৎ নমবিভাগাভিধানেইপি তরদাপতেরশক্যবারণত্বার্দিতি 

নানুবাদকতেতি নুধীভির্রবোধ্যং | অত্র ন্মৃত্যন্তরসন্বাদং দর্শয়তি অতএবেতি। 

যতএব ন বর্ণনিবদ্ধনবিষমবিভাগনিষেঞ্ধাংতএব। জোষ্ঠাংশমাত্রং নিষেধতি 

বৃহন্পতিরিত্যন্বযঃ ক্যেষ্ঠাংশশ্চাত্র জ্যে্ঠতেনাংশঘয়ং স্বোদ্ধারাংশশ্চেতি হযং 

বোধাং ॥ ১৭৪ ॥ 

পরিগণনানর্থকৃযার্দিতি। তথাচ পরিগণিতেতরেষাং সংসর্গ এব নেতি ভাবঃ 1 

অপরইতি। অন্নুপঘাতার্জিতমর্জকশ্তৈব নেতরেষাং অন্ুপথাতার্জিতবিদ্যাধনে 
তু সমাধিকবিদ্যানামংশিত্বং উপঘাতার্জিতে তু সর্কেষামংশিত্বমিত্যাদয়ো বে 

ক্ষত্রিয় ভ্রাতার সংস্ষ্িত্ স্থলে সমান ভাগ না হুইয়া পূর্বলিখিত “চতুস্ত্িদ্যেক- 
ভাগাঃ হ্থ্যঃ£* ইত্যাদি বচমানুলারিণী ভাগব্যবস্থা' বুঝিতে হুইবে। কারণ 

সমান ভাগ বিধায়ক বচন কেবল জোষ্ঠত্ব নিবন্ধন অংশবিশেষের নিষেধক 
মাত্র, অতএব বৃহস্পতি, যে সকল বিতক্ত ভ্রাতার! একত্র প্রীতিপুর্বক অবস্থিত 
হইয়া পুনর্বার যদ্দি বিভাগ করণে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের জ্যেষ্ঠ 
থাকে না এই বচনটা জোষ্ঠাংশ মাব্ধ নিষেধ করিতেছে, নব বিষমবর্ণ ভ্রাতৃ- 

গণেরও সমান ভাগ বোধক নহে ॥ ১৭৪॥ 

যাহারা সংস্ষ্টি হয় তাহাদিগকে বৃহস্পতি পরিগঞ্থয...করিয়! জিপ্রিগ্সাছেন 
যথা বিভক্ত পুত্র পিতার সহিত ও বিভক্ত ভ্রাত| ভ্রাতায় সহিত এবং বিভক্ত 

ষ্ 
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নাদরণীয়ঃ পরিগণনানর্থক্যাৎ অপরে চ বিশেষা ভ্রান্রধিকার- 
নিরূপণপ্রকরণৌক্তা অনুসন্ধেয়াঃ | ইতিসংস্্টবিভাগঃ॥ ১৭৫ ॥ 

অথ বিভ স্য পশ্চাদবগতম্ত বিভাগঃ তত্র 
মন্ুঃ 1 খাণে ধনে চ সর্বন্মিন্ প্রবিভক্তে যথাঁবিধি। পশ্চা- 
দশ্যেত যৎ কিঞ্চিত তৎসর্ববং সমতাং নয়েৎ। পূর্ববং যথা! 

সস পপ সপ ্পলসসপশীকশ লিীস্পিশীপি ০০৩০৬ 

বিশেষ ভ্রালধিকারপ্রকরণোক্তাঃ তেহত্রাপি সংসর্ণবিভাগে২প্যনুসরণীয়া 
১৭৫ ॥ 

নিহুতবিভাগং নিরূপন্নতি অথেতি। নিহু,তন্তাঁপি সাধারণতয় সামান্ততত এব 

সমভাগন্ত প্রাপ্তত্বেন সমতাং নয়েদিতি পুনস্তদভিধানন্ত প্রয়োজনং দর্শয়তি পূর্বব- ] 

মিত্যাদি যথা যন্তেতি। যন্তাপহর্তরনপহর্ভ,বর্বা যথা ভাগকল্পনা দ্যাংশদমাংশ 

রূপভাগক লন! ভ্রব্যাস্তরে কৃতা৷ তথাহপন্থ,তদ্রব্যেহপি কার্ধ্যা ইত্যর্থঃ। হেত্বভাবা- 

দিতি। অপহর্ভ, বনংশিত্াাংশিতিয়াদকেনৈৰ বচনস্তার্থবন্ধে বিংশোদ্ধাব্লাদি- 

বিধিসঙ্োচ্তানাঘাত্বাদিতিভাব: । নমু বিংশোদ্ধাবাদেন ভাগবৈষম্যপ্রয়োজকত্বমিতি । 

প্রাগেবাভিহিতং তথাচ তদ্বাধেনান্তোব কিন্তু ছ্যংশাদিরূপবষমূবিভাঁগ নিবৃত্যর্থমেব ূ 

| 

ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের সহিত প্রীতিপুর্বক যদ্দি একত্র অবস্থান কবে, তবে 

তাহাদিগকে সংস্থ্ট বল! যায়; এই বচনে পরিগণিত ভিন্ন যে বোন ব্যক্তির ৃ 
সথষ্টিত্ব হেতুক বিশেষ ধর্তব্য হইবে না তাহা হইলে বিশেষরূপে পুত্রাদির | ূ 

পরিগণন নিরর্থক. হয়। আব আর বিশেষ, ভ্রাতাব অধিকাৰ নিরূপণ গ্রকরণে । 

বলিয়াছি অর্থাৎ অন্ুপঘাতার্জভিতধন কেবল অর্জকেরই হইবে অন্টের হইবে 

না ও অনুপঘাতাজ্জিত বিদ্ভাধনেও সমবিদা ও অধিকবিদোর অংশিত্ব আছে। 

আর সাধারণ ভ্রুত্যের উপঘাত দ্বারা উপার্জিত ধনে সকলের অংশ ভাগিতা 

ইত্যার্দি 'বিশেষ 'সংস্থষ্টি বিভীগেও অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইতি সংস্থষ্ 
বিভাগ সম্পূর্ণ ॥ ১৭৪ ॥ 

অনুর. বিভাগকাশে যে ধন গোপন ফিরা রাখিয়াছিল তাহা গণ্চাৎ 
জানিতে পারিলে ভাহার বিভাগ কহিতেছেন, যথা মন্গ, খণ কিন্বাঁ ধন 

অত পরপর অ--৪৮০,১৬-০- স্তর সক হজ নয 
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যন্য বিভাগকল্পনা কৃতা তৎসমানৈব কার্ধ্যা ন পুনরপত্র্ভ,র+ 
পহ্র্ভূতয়া অল্লভাঁগে দাতব্যো ন দাঁতব্যএব বেতি সমতাং 
নয়েদিত্যস্যার্ঘথঃ ন পুনস্তত্র দ্রেব্যে সর্ব্বষাং সমভাগার্থং বচন- 
মিদং বিংশোদ্ধারাদিবাধে হেত্বভাবাৎ ব্রাহ্ষণক্ষত্ডিয়াদীনাঞ্চ 
সমভাগাপত্তেঃ । তথাহ যাঁজ্ঞবক্ষাঃ। আন্যোন্যাপহাতং দ্রব্য 

বিভকতৈর্ধযত্র দৃশ্যতে | তৎ পুনস্তে সমৈরংশৈর্ব্বিভজেরল্লিতি 
স্থিতিঃ। তথা কাত্যায়নঃ | প্রচ্ছাদিতস্ত যদেষন পুনরাগত্য 

তৎমমং। ভজেরন্ ভ্রাতৃভিঃ সাদ্ধমভাবেহপি হি তৎস্থতাঃ। 

অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্যং ভুূর্বিবভক্তঞ্চ যন্ডবেৎ! পশ্চাৎ 

প্রাপ্তং বিভজ্যেত সমভাগেন তদ্ভূগ্ডতঃ। অসম্যথিভক্তস্যাপি 
আস 

সমবিধানং স্তাদিতাত আহ্ ত্রাহ্মণেতি। সমভাগাপত্তেরিতি। সামান্ততএব 
বিষদবিভাগনিষেধস্ত ভবন্মতে বচনার্ঘত্বাদিতিভাবঃ। ন চেষ্টাপত্তিঃ। উপকার- 

তারতম্যেৎপি ভাগুসাম্যাভ্যুপগমে স্তায়বিরোধাপত্েঃ | ইদমুপলক্ষণং অত্রাপুক্ত- 
ক্রমেণৈব বচনস্যার্থবত্তে ক্ষত্রিয়াদৌ বিষমবিভাগ্রবিধীনাং বাংস্যান্তাধ্যত্বমিত্যপি 

দরষ্টব্যং । সমৈরংশৈরিতি। পুর্ববকৃতাংশসমৈরিত্যর্থঃ। অভাবেইপিহীতি। বিভা- 
গিনোহভাবে তৎন্থৃতাঃ তৎপ্রপৌত্রপ্য্স্তাঃ তৎ প্রচ্ছাদিতং ধনং ভ্রাতৃভির্ভাগাস্তরৈঃ 

সহ সমং ভজেবন্নিত্যর্থঃ। অত্র সংস্থষ্টিনা পিত্রা সাধাবণধনান্ুপঘাতেন ষং 

্বয়মর্তদিতং তদ্ধিতক্তজপুত্রসত্বে তস্যৈব নেতরেষাং "অনীশঃ পূর্বজঃ পিত্রে 
ত্রাতৃভাগে বিভক্তজ”ইতি। পুত্রৈঃ সহ বিভক্তেন পিত্রা যৎম্বয়মর্জিতং। বিভক্ত- 

সকল যথাবিধি বিভাগ করিয়া! লইলে পর পশ্চাৎ যে কিছু দৃষ্ট হয় সে সকলকে 

সমতা পাওয়াইবে অর্থাৎ পুর্ববে যাহার যেরূপ দ্যংশ ও বিংশোদ্ধারাদিপুর্ব্বক 

বিভাগ ক্রিয়৷ হইয়াছিল গোপনকৃত দ্রব্য বিভাগেও ফেইরূপ ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। , নতুবা সাধারণ দ্রব্যের অপহার করিয়াছে বলিয়৷ অপহর্থাকে 
অল্পভাগ দিবে, অথবা অপন্থত দ্রব্যের কিছুমাত্রই ॥দিবে না এমন নহে, 

এ 
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পুনর্বিভাগং দর্শয়তি। সকদংশোনিপততীতি তু সম্যধিভাগ- 
বিষয়ং | পশ্চাঁৎ প্রাগুমিতি ন পুনঃ পূর্বববিতক্তমপি বিভ- 
জনীয়মিত্যর্থঃ | তথা কাত্যায়নঃ | বন্ধুনাপহৃতং দ্রেব্যং 
বলান্দৈব ' প্রদাপয়েৎ। বন্ধ,নামবিভক্তানীং ভোগং নৈব 
প্রদাপয়েৎ। সামাদিন! দাপ্যো ন বলাৎ অবিভক্তেন তু 

যদধিকং ভুক্তং তদসৌ ন দাপ্যঃ ॥ ১৭৬ ॥ 

শান্ত তত সর্বমনীশাঃ পূর্ববজাঃ স্ৃতা”ইত্যাদেঃ সন্কোচকাভাবাদদিতি' বৌধ্যং। 
দর্শয়তীতি দুর্বিভক্তঞ্চ যন্তবেদিত্যনেনেতি শেষঃ। সম্যপ্বিভাগেতি। সাঁমান্তবিশেষ- 

্তায়াদিত্যর্থঃ। ন পুর্ববিভক্তমপীতি। ধনসামান্তস্ত পুনর্ববিভাজ্যত্বে পশ্চাৎ 

প্রাপ্তমিতি বিশেযোপাদানবৈরর্ঘ্যাপত্বেরিতি ভাবঃ। ভোগং নৈব প্রদাপয়েদিত্য- 
তার্থমাহ অবিভক্কেনেতি ॥ ১৭৬ ॥ 

এই অন্য সমতা পাওয়াইবে ইহা লিখিয়াছেন নতুবা গোপনককত ভ্ব্য 
সকলের সমান ভাগ হুইবে এরূপ বচনের অর্থ নহে? যেহেতু জ্যেষ্ঠত্ব নিব- 
স্ধন বিংশোদ্ধীরাদি দানের বাধাগ্রতি কারণাভাব আর সামান্ততঃ সমান 

ভাগ বলিলে ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়াদি ভ্রাতগণেরও সমান ভাগ হইয়া উঠে। 
তথা যাজ্তবন্ধ্য বচন, বিভক্ত ব্যক্তিরা বিভাগের পর পরস্পর সঙ্গোপিত যে 

ত্রবা দেখিতে পান তাহা! পুনর্বার পূর্বমত অংশে বিভাগ করিয়! লইবেন 

| ইহা ধর্মশান্ত্রের মত। তথা কাত্যায়ন, যে দ্রব্য বিভাগকালে যংকর্তৃক 
প্রচ্ছাদিত থাকে সেই দ্রব্য তাহার অন্ঠান্ত ভ্রাতার সহিত দিলিয়! পুনর্বার 
পূর্বের মত ভাগ করিয়া লইবে। তন্মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার সন্তান 

| অর্থাৎ পুর পৌন্র গ্রপৌত্রের! অন্ত ভাগির সহিত সমান ভাগ করিয়া লইবে। 
পরম্পর কর্তৃক অগন্ৃত কিংবা! অসম্যক্রূপে বিভক্ত যে দ্রবা পশ্চাৎ ঘৃষ্ট হয় 

| তাছ। 'পুনর্বধার পূর্বের মত ভাগ করিয়া লইবে ইহা ভৃগুমত। গ্রই বচনে 
ক্সলমীটীনরূপে 'বিতক্ত হইলেও তাঁহার পুদর্ধার ভাগ হইবে ইহা গর্শিত 
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অত্র চ সাধারণধনে পরধনমপ্যন্তীতি তন্নিহুবে স্তেন এব 

ভবতি কিন্বিষী চেতি যে মন্যন্তে তান্ প্রত্যুচ্যতে য এব হি 
পরস্যেরমিতিবিশেষং জানানঃ পরম্বে শ্বত্বহেতৃমস্তরেশৈব 

স্বত্বমারোপয়তি স স্তেন ইতি লোকপ্রসিদ্বোহ্থঃ ন চাত্রেদং 

সাধারণধনাপহৃবঃ চৌর্ধযমেবেতি কেধারঞ্চিন্মতং প্রসঙ্গাৎ তদভিধানপূর্বাকং 
দূষযতি অত্র চেতি। বিশেষমিতি। ইতরব্যাবৃত্বপরকীয়ম্বত্ববন্তয়া দ্মানন্লিত্যর্থঃ। 
যএব হীতি। হি যম্মাৎ পরস্যদমিদমিত্যাদি লোক প্রসিদ্ধোইর্থোযতএবাডে, গর পপ." 

সাধারণধনাপহারে স্তেয়নিষ্পত্তিরিতি দুরেণান্বয়ঃ | স্বত্বহেতুমস্তরেণ শ্বামিক্ৃতদান- 
বিক্রয়াদিকং বিনা শ্বত্বমারোপয়তি স্বন্বত্বেচ্ছয়োপাদানং করোতি তেন যাঁচিতাছ্য- 

পাঁদানে ন স্তেন্তং তছুপাদানস্ত স্বত্বেচ্ছানধীনত্বাৎ। সম্ভেনইতি। তথ! চেদন্তয়া 
পরকীয়ত্েন নিশ্চিতদ্রব্যস্তাপহারঃ স্তৈস্মিত্যর্থঃ। বিশেষং জানান্ইত্যবর প্রমাণ- 
মাহ লোকেতি । অতএব ম্বকীয়ত্বত্রমেণ পরস্বং গৃহ্ৃত্যপি পুরুষে ন লোকানাং 

স্তেয়ব্যবহাঁরইতি। প্রক্কুতে চ সাধাবণে ইদন্তেন পরকীয়ত্বজ্ঞানাসস্তবং দর্শগ্লতি 

হইতেছে। পরস্ত ““সন্বদংশোনিপততি'* অর্থাৎ অংশ একবারই হয় এই বচনটি 
সম্যক্ বিভাগ স্থলে বুঝিবে। বিভাগের পর দৃষ্ট দ্রব্যই বিভাগ করিয়া 
লইবে নতুঘ! পূর্বে যাহ! ভাগ কর! হইয়াছে তাহাও পুনশ্চ ভাগ করিবে 
এমত নহে। তথা কাত্যায়ন, বদ্ধলোক যে দ্রব্য লুক্কাযিত করিয়া রাখে 
তাহা! রাজ! বলপূর্ববক দেওয়াইবেন না কিন্তু মিষ্ট বচনাদিদ্বারা বুঝাই 
নুঝাইয়। দেওয়াইবেন ও অবিভক্ত আত্মীয়ের যাহা অধিক ভোগ করে 
তাহাঁও দাঁপনীয় হইবে না। অর্থাধ বিভাগকালে অবিভক্রের অধিক ভোগ 
ধর্জব্য হইবে না ॥ ১৭৬ ॥ 

সাধারণ ধনের অপহৃবে কাহারও মতে চৌধ্য দো হয় এই মতটি প্রসঙ্ 
ক্রমে উত্থাপিত করিয়। ছুষিতেছেন যথ।, সাধারণধনের মধ্যে পরফীয় : ধনও 
আছে। অতএব ভাহ! অপহৃব করিলে চৌর এবং পাঁপী হয় ইহা ধাহাদেকর 
মত তীহাদের প্রতি ব্যক্তব্য এই যে, যে ঘাক্তি এই ধনটি পরের ই" বিশেষ- 

পি... 
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পরকীয়ং ইদং বা মমেতি বিবেভত,ং শরোোতি দ্রেব্যস্যাবিভক্ত- 
ত্বাৎ। যখ! যদেৰ হি মমেদমিতি বিশেষং জানানঃ পরশ্বত্বা- 
পত্তয়ে স্বামী ত্যজতি পরশ্চ বিশেষেণেদং মমেতি স্বত্বং 

প্রত্যেতি 'তত্রৈব দাঁননিষ্পত্তিঃ ন চ সাঁধারণধনে তথা সম্ভব- 
তীতিসাধারণধনমদেয়মুক্তং. তথাস্তেয়মপি নৈতম্মম ধনং 
পরস্যেদমিতি জানতএব ভবতীতি ন সাধারণধনাপহারে 

স্তেয়নিষ্পততিঃ ॥ ১৭৭ ॥ 
সস ০১০০ সস পাস শপ 

০০ 

ন চাত্রেতি। নন স্বকীয়ত্ববভ্রমেণৌপাঁদানে স্তেয়ব্যবহারাভাবাৎ পরকীয়ত্বেন জঞান- 

মপেক্ষিতমস্ত নত্বিদস্বেন পরকীয়ত্বজ্ঞানং এমাণাভাবাৎ তথাচ সাধারণধনেহপি 
পরকীয়ত্ব জ্ঞানমন্ত্যেবেতি তদপহারঃ শ্ডেয়ং কথং ন স্তাদেব ইত্যত ইদস্তয়া পর- 

কীর়ত্বজ্ঞানস্তাপেক্ষিতত্বং দৃষ্টান্তেন সার্ঘয়তি,.যথেতি। ইদং মমেত্যনেন স্বীক।রেণ 
দাতুল্তাগাহৎপরস্বত্বং প্রত্যেতীত্যর্থঃ । তথ! সম্ভবতীতি। ইতি হেতোঃ সাধা- 

রণমদেয়মুক্তমিত্যর্থঃ। ন চাত্রাপি প্রমাণাঁভাবঃ অবিভক্তধনে হি স্বত্বং গুটিকা- ৰ 
পাতাভিব্যঙ্গ্যমেব তথা চাশ্মিন্ ভাগে যদি মম গুটিকাপাতো! ন সৎ তদ1 নৈতন্মম 
ধনং তৎ কথং দাননিষ্পত্তিরিতি শঙ্বয়৷ তত্র প্রবৃত্তেরদেয়ত্বস্ত যুক্তিসিদ্বত্বাৎ তথা 
স্তেয়মপীতি যথা ইদস্তেন জানতএব দাননিষ্পত্তিঃ তথা পরন্তেদমিতি* জানতএব 
স্তেয়ং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৭৭ | 

ূ 
ূ 
ূ 

ূ 

রূপে জানিয়! পর দ্রব্যে স্বত্বহেতু ভূত দান বিক্রয়াি ব্যতিবেকে নিজ শ্বত্বের 

আরোপ করে সে চৌবপদ বাচা এইটি লোক প্রসিদ্ধ আছে। বিস্ত 
সাধারণ ধনম্থলে বিভাগ হয় নাই" তখন ইটি অন্যের ইটি আমার এন্নপ 
বিবেচনা করা ছৃষ্ধর। জার এই ধনটি আমার ইহা বিশেষ জানিয়া! পর- 
স্বত্বোৎপন্তির নিমিত যখন স্বামী ত্যাগ করেন এবং সম্প্রদান ব্যক্তিও এই 

ত্রধাটি আমার হইল এইন্সপ বিশেষ করিয়া দানোৎপন্ন স্বত্ব শ্বীকাঁর করেন 
নেই স্থলেই দান নিষ্পত্তি হয়, কিন্তু সাধারণ ধনে দাতাঁর সেইরূপ বিশেষ 
জ্ঞান সম্ভব না হইবায় সাধারণ ধন যেমন অদেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে 

| পর 
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অপহাঁরপদস্ত সঙ্গোপনাভিপ্রায়ং' ন হি সঙ্গোপনং স্তেয়- 

যুক্তং অসন্গৃপ্তগ্রহণেইপি ভ্তেয়পদপ্রয়োগপ্রদর্শনীৎ। তথ! 

চ কাত্যায়নঃ ! প্রচ্ছন্নং ব। প্রকাশং বা নিশায়ামথবা দিবা। 

য পরদ্রব্যহরণং স্তেয়ং তৎ পরিকীর্তিতং। “অতএব রাজ্ৰ! 
বলাৎ ন দাপ্যইতি পুর্ব্যুক্তং চৌরত্বে তু “চৌরং প্রদাপ্যা- 
পহৃতংঘাঁতয়েদ্বিবিধৈর্ববধৈরি+তিবচনাঁদাস্তাং সামাদিনা দাঁপনং 
ঘাঁতনমপি কার্ধ্যং এতচ্চ মুনিভিরপহর্তরপি বিভাগদাঁন, 
প্রতিপাদনাছুক্গীয়তে ॥ ১৭৮ ॥ রঃ 

পাশ পাপী পাপ ৯ পাপী পপ নস স্প্শপ শাপলা শি শাপা শাসপাসল 

নন্থু তর্ধি কথং সাধাঁরণাঁপহৃবে স্ডেয়শক্তস্যাপহারপদস্ত প্রয়োগোসুনীনামত- 
আহ অপহাবপদস্তিতি 1 সঙ্ষোপনেতি। বস্তনো জ্ঞানসামগ্রীবিঘটনব্যাপাঁররূপে 

সঙ্গোপনে লাঁক্ষণিকমিত্যর্থঃ। নন্ু সঙ্গৌপনং স্তেয়মেব তং কথং লক্ষণেত্যাশঙ্ক্য 

নিষেধতি নহীতি। প্রচ্ছন্নং আঁচ্ছাঁদিতং। প্রকাশমনাঁচ্ছাদিতং। তেন 

সঙ্গোপনাভাঁবঃ। পবদ্রব্যহবণং স্বব্েচ্ছয়। পবদ্রব্যোপাদানং। অতএবেতি। 
যতএব সাঁধাবণাঁপহ্তবো ন স্তেয়মতএবেতার্থঃ। চৌবত্বে ত্বিতি। সাঁধারণা- 
পহৃবকর্তবিত্যাদি। এতচ্চেতি। উক্তবপন্তেয়লক্ষণঞ্চেত্যর্থঃ। বিভাগপ্রতি- 

( পাদনাদিন্তি। সাধাবণধনাঁপহাবস্ত স্তেয়ত্বে অশীতিবত্তিকাহননসাধারণন্থবর্ণ্- 

পহর্ত-ম্হাঁপাতকিত্বেন পতিতত্বাৎ তত্তাগাপ্রসক্তেঃ তত্সাধাবণ্যেন বিভাগপ্রতি- 

পাদনান্ুপপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ১৭৮ ॥ 
স্পা শী শপ শেল পি শা শিশপ ৬, ৯ পি 7 স্পা ০ পপি পপ পাপা | শী বা শসা 

পট পপ পপ সপ পা 

সপ্প্প স্পা সপ 

সেইরূপ এই ধন আমাব নহে ইহা পবের এইরূপ জ্ঞান থাকিলেই চৌর্ধ্য 

দোঁষ ঘটে। স্থৃতবাং সাধারণ ধনের অপহাঁবে ইহা পবের*” এরূপ জ্ঞান না 
থাকায় চৌধ্য দোষ হইবে না ॥ ১৭৭ ॥ 

বচনে অপহাঁব পদটি সঙ্গোপন অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। সঙ্গো- 

পনটি চৌর্যের বাঁচক নহে, কেন ন! প্রকাশ্ত গ্রহধেও চৌর্য পদ প্রয়োগ 

দেখ! যায়। যথা কাত্যায়ন, লুক্কায়িত হউক বা! প্রকাঁশিতই হউক নিশাতে 

[8  __________________.__ পট 
[৪8৪ 

পপ পিপিপি শিপ ঁীশীশিট 

পল 



রি ০. 
৩৪৬ দাঁয়ভাঁগঃ । 

' তছুক্তং বিশ্বরূপেণাঁপি অতঃ তক্করদোষো! নান্ভীতি বচনা- 
রম্তসামর্ধ্টাৎ স্তেয়ধাত্বর্থানিষ্পতেরিত্যভিপ্রায়ঃখ অতএব 

প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডে জিতেক্দ্রিয়েণ ভনিতং যদি ন্বর্ণমেব পরকীয়ং 
লৌহাঁদিবুদ্ধ্। গৃহাতি অন্থ্বর্ণ, স্থবর্ণবুদ্যা আতত্মীয়সদৃশং 
পরকীয়মেব আত্মীয়বুদ্য। গৃহ্াতি সর্বত্র নাঁপহারনিষ্পত্তিঃ 

উক্তার্থে সংবাদং দর্শয়তি তহুক্তমিতি। তন্করদৌষোনান্তীতি। তত্করস্ত 

£ 'ত্করত্বং তৎ নাস্তীত্যর্থ)। নন্গু তদপহাবন্ত স্তেয়ত্বেঘপি বিভাগে 

বচনবলাঁদেব ভবিষ্যতীত্যাশঙ্কামপনেতুং বিশ্বরূপন্তাশয়মাহ স্তেয়ধাত্বর্থেতি। 
ইদস্বয়া পরকীয়ত্বেন নিশ্চিতপরদ্রব্যাপহাবএব স্তেয়ধাত্বর্থঃ অন্ঠথা। সাঁধারণা- 
পল্লুবন্য স্তেয়ত্বে লেকিব্যবহারবিবোৌধোবিভাঁগবচনন্ত বেদমূলকত্বকল্পন! চ স্তাদিতি 

তদভিপ্রা়ঃ ৷ অন্রৈবোপষ্টন্তকাস্তরমাহ * অতএবেতি। নাঁপহাবনিষ্পত্তিরিতি ন 

কামবৃতন্বর্ণাপহারনিপত্তিরিত্যর্থঃ। যথাবস্তিতি। হন্রপাবচ্ছিনং বস্ত গ্রানং 
তত্রপেণ পরকীয়ত্ববুদ্ধযভাবাদিত্যর্থঃ। তথাঁচ গ্রীহাত্েনেচ্ছাবিষয়তাবচ্ছেদকোযো- 
ধর্মঃ তদ্রেপেণ পরকীয়ত্বনিশ্চয়াধীনতদ্রপাবচ্ছিন্নপবদ্রব্যাপহার এবুকামরুততদপহারঃ 

প্রকতে চ প্রথমে লৌহবুদ্ধ্যা স্বর্ণ, গ্রহীতু ৪ কামকৃতন্বর্ণাপহারঃ সুবর্ণতিস্ত 

হউক বা দিবাতেই হউক পবদ্রব্যের যে হরণ তাঁহাকে স্তেয় অর্থাৎ চৌর্ধ্য 
বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। এজন্যই রাজা বলপূর্ব্বক দেওয়াইবেন না, 
ইহা! পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যদি চোব হইত তবে অগহৃত দ্রব্য দেওয়াইয়া 
চোরকে নানা প্রকাঁব যন্ত্রণ।দাঁর। বিনাশ কবিবে এই বচন প্রমাণে মিষ্ট 
বচনাদিঘাঁরা দেওয়ুন দুবে থাঁকুক তাহার হত্যা কবাই কর্তব্য হইত। 
অতএব মুনিগণ যখন সাধারণ ধনের অপহা'র করিলেও তাহাকে বিভাগ 
দানের অনুমতি করিলেন তখন মত্রুত অর্থই অনুভব সিদ্ধ বোধ হয় ॥ ১৭৮ ॥ 

বিশ্বূপ নামক, গ্রন্থকারও সেই মত বলিয়াছেন এজন্য সাধারণদ্রব্য 
সঙ্গোপনে তঙ্করত্ব দোঁষ হয় না। যেহেতু অপহর্ভীকে বিভাগ দিবার বচন 
সামথ্য প্রযুক্ত স্তেয়ধাত্বর্থের অনিষ্পত্তি অর্থাৎ এইটি পরের এইরূপ নিশ্চিত 

রি. 



এ 
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সর্বত্র যথাবস্ত পরকীয়বুদ্ধেরভাবাঁৎ তদ্বদত্রাপি জমাঁনং 
বিভাঁগাৎ পূর্বং তথ্যঙ্গেকদেশবিশেষগতস্থত্বস্যাপরিজ্ঞানাৎ 

গ্ান্ত্বেনেচ্ছাবিষয়তাবচ্ছেদকত্বাভাঁবাঁৎ তদ্রপেণ পরকীয়ত্বজ্ঞ[নাভাবাচ্চ নাপি 
কামকৃতলৌহাপহারঃ লৌহত্ত্ত তাদৃশেচ্ছাবিষয়তাবচ্ছেদকত্বেপি' বস্তুতঃ তক্রপা- 
বচ্ছিন্নাপহারাভাবাৎ কিন্তকামক্কতন্থ্বর্ণাপহারএব, দ্বিতীয়ে চান্বর্ণং সুবর্ণবুদ্ধাপ- 
হর্ভর্ন স্বর্ণাপহারঃ বন্ততঃ তত্রপাবচ্ছিন্নাপহারাভাবাৎ কিন্তজ্ঞানক্ুতান্থবর্ণাপ- 

হারএব তদগতন্ত পিত্তলত্বাদেস্তাদৃশেচ্ছাবিষয়তাৰচ্ছেদকত্বাভাবাৎ তৃতীয়েপি 
স্বকীয়ত্বতুমেণেব পরকীয়ং গৃহৃুতোইপি ন কামকৃততদপহারঃ স্পরকীয়খেন 

জ্ঞানাভাঁবাদিতিপর্যবসিতোহ্থঃ। তদ্দদিতি। তদুক্তবদিত্যর্থঃ। অত্রাঁপি সাঁধারণ- 

ধনেহপি। সমানমিতি। তত্র যথা লৌহবুদ্ধযা গৃহৃতোগ্রাহাত্বেনেচ্ছাবিষয়তাব- 
বচ্ছেদকলৌহত্বেন জ্ঞানেইপি স্ুবর্ণত্বেন জ্ঞানাভাবাঁখ অস্থ্বর্ণাপহারে চ 
বিশেষ্যস্ত সুবর্ণাপহারস্তৈবাভাবাৎ, স্বক্ষীযত্ববুদ্ধা! পরকীয়ং গৃহৃত*্চ পরকীয়- 

ত্বেন জ্ঞানাতাবাৎ ন কাঁমকৃততদপহারনিষ্পত্তিঃ গ্রাহাত্বেনেচ্ছাব্ষয়তাবচ্ছেদক- 

সুবর্ণতবাদিনা পরকীয়ত্বজ্ঞানাভাবাৎ তথেহাপি গ্রাহতয়া ইচ্ছাব্ষয়তাবচ্ছেদকে- 
নৈতৎ্থবর্ণত্বাদিন1পবকীয়ত্বজ্ঞানাভাবাৎ নাপহারনিষ্পততিরিত্যর্থঃ। নন্ধু পরকীয়- 
দ্রব্যাপহারএব স্তেয়ং লাঘবাৎ পরকীয়দ্্ব্যাপহ্র্তর্ধ্েব স্তেনত্বেন লৌকব্যবহার- 
প্রবৃত্েশ্চ, অতএব ্তেযধাত্বর্থোহপি সএব তদেব চ স্তেয়ং অপহর্তব্যতাবচ্ছেদ- 

কপ্রকাবেণ পরকীয়ত্বজ্ঞানপূর্ববকঞ্চেতদা কামকৃতং এবধ্ সতি বিশ্বরূপেণ 

* তন্করদোষোনাস্তীত্যনেন তস্করত্বনিবন্ধনোযোদোধঃ পাতিত্যাদিরূপঃ তদ্রাহিত্য- 

মেবোক্তং নতু স্তেয়ত্বানিষ্পততিরিত্যুক্তং অতএব স্তেয়ধাত্বর্থানিস্পত্তিরিতি 

পরদ্রব্যেরে অপহারই স্তেয়ধাত্বর্থ ইহা! বিশ্বরূপের অভিপ্রায়। অতএব 
জিতেন্ত্রিয় বলিয়াছেন যে যদ্দি পরকীয় সুবর্ণ লৌহাঁদি” বৌধে গ্রহণ করে, 
কিংবা স্বর্ণ বোধে পিত্তলাদি লয় অথবা আত্মীয় বস্তর সদৃশ পরকীয় দ্রব্য 

আঁপনার বোধে গ্রহণ করে, সে সকল স্থলে অপহার্ নিষ্পত্তি হয় না। 

কারণ প্ররুত বন্বরপে পরকীয় বুঁধির অভাব আছে, যেইরূপ সাধারণ 
দ্রব্যাপহারেও বুঝিতে হইবে, যেহেতু বিভাগের পূর্বে বিভাগব্যঙ্গ্য একদেশ 

১ এরি ররর িরিনউরিটি সির. 



রি ৫ : ৬. 
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স্পা পর ৯ সস জা আর পরপর 

অতোনাব্র স্তেয়নিষ্পত্তিঃ সত্যপি বা স্তভেয়ে অপহর্ভরপি 
বিভাঁগবচনদর্শনাৎ ন ভ্তেয়দোষঃ অন্যথা স্থবর্ণাদিনিহ্নবে 

পতিতন্য ভাগে নস্থাৎ ॥ ১৭৯ ॥ 

অথ পাঁতকহেতুম্থবর্ণ পি স্তেনস্য ভাগইতি বিশে- 

তদভিপ্রায়বর্ণনযুক্তমেব পাঁতিত্যাদিদোষরাহিত্যপ্তৈব তদভিপ্রেতত্বৎ তথাজিতে- 

ন্িয়েণাপি _যথাবস্তপবকীযবুদধযভাবাদিত্যনেনাপহর্ভব্যত তাবচ্ছেদক প্রকাবেণ পবকী- 

যন্বজঞানপুর্ববকতন্্পাবচ্ছি্পপরদ্রব্যাপহারঃ কামকৃতস্তেয়মিত্যভিহিতং নত্বিদস্বাদিন 

পরকীয়ত্বজ্ঞানপূর্বকত্বং তেনোক্তং ইথঞ্চ সতি সাঁধাবণেইপি স্ুবর্ণাদাবপহর্ভব্যে 
এততনুবর্ণসমুদায়মধ্যে স্বর্ণ, পবকীয়মপ্যস্তীতি অপহর্ভব্যতাবচ্ছেদকস্থবর্ণববাদীন! 

পরকীয়ত্জ্ঞানমাঁবন্তকং সমুদায়ে স্বস্বম্যব্যতিবেকনিশ্চয়াৎ অন্তথ! অপহৃবৰএব 

কৃত ইতি সাধারণন্তাপহবে স্তেযত্বমেবেতি তৎকথং সাঁধাবণধনাঁপহাবে ন 
স্তেয়নিষ্পত্তিরিত্যভি হিতমিত্যতআহ সত্যপি বেতি। স্তেযত্বাভ্যুপগমোহয়ং উত্ত- 

সাম্প্রদায়িকমতাবষ্টস্তেন। বস্ততস্ত অত্র "ন স্তেয়নিস্প্ত্তিরিত্যগ্রে স্বয়ং বক্ষ্যতে 

ন্ ম্তেযদোষো ন স্তেয়নিবন্ধনপাতিত্যাদিদোষঃ ॥ ১৭৯ ॥* 

নম্বেবং পতিত্যং প্রতি পরিমিতন্থবর্ণাপহাবস্ত হেতুতায়াং সাঁধারণস্বর্ণ[পহাব- 

ভেদনিবেশে গৌববং তদ্বরং তদপহত্ত,ঃ পাতিত্যমেঝেষ্টং বিভাগবিধিয্ত তদতি- 

রিক্তসাঁধারণদ্রব্যাপহারবিষয় ইত্যাশঙ্কতে অথেতি | বিশেষবচনেতি । তৎসপ্ভাবে 

গাঢ়? 

সস | পিপি শি শা সপসপীসপপ্পীপপ পা সা পপ পপ পপ, 

ক 

শে পপেস্পশাস্প্পীশ পপ শাপলা আপা পপ পা পাপ পপ পাশ পাপ শট শা পপ পপ  পশীশিশ 

বিশেষগত পরকীয় স্বত্বের পরিজ্ঞান হয় না। অতএব এস্বলে চৌর্য্যের 

অনিষ্পত্ি, আর চৌর্ধ্য হইলেও অপহর্ভাকে যখন বিভাগ দিবার বচন: 
২রণরি রর ৩ ূ দেখা যায় তখন ভ্ডেয়জন্ত পাতিত্যাদি দোষ হইবে না, তাহ! হইলে । 

| স্ুবর্ণারদি অপহ্ৃব* করিলে পতিত হয়, পতিতের ভাগাধিকারই হইতে 

পারে ন|॥১৭৯॥ , 

আর যদি বল, পরতিহাজনক স্বর্ণ অপহার করিলেও স্বর্ণ মোরে. 
ভাগ দিবার বিশেষ ব্চন ন! থাকায় ভাগ দিবার বিধানটি স্বর্ণ ভিন্ন। 

সার 
০ | 

রিনি টিটি পারার নারির 



এ. 
৮ দায়ভাগঃ। ৩৪৯ 

সী আস আপা পপ সপ আপ পপ পা 

যবচনাঁভাঁবাঁৎ দ্রব্যান্তরস্তেয়বিষয়ো ভগিবিধির্বণ্যতে এবন্তহি 
স্বর্ণাদিস্তেয়নিষেধ এব কিমিতি অসাধাঁরণপরকীয়মা ত্রদ্রব্য- 
গোচরো ন ব্যবস্থাপ্যতে তথাঁপি কিং বিনিগমনা প্রমাণমিতি 

চে উচ্যতে পরদ্রব্যহরণং স্তেয়মিতি পরশব্দাৎ আত্মীয়ত্ব- 
ব্যবচ্ছেদেনৈব পরকীয়ত্বস্যাবগমাৎ সাধারণাসাধারণয়োশ্চা- 

পপি 

তু তদ্চচনেনৈবপাঁতিত্যকাবণতায়াং সাঁধাবণতদপহাবভেদনিবেশঃ গ্যাদিতিভাবঃ| 
প্রতিবন্ধিনা সমাধত্তে এবং তহতি । কিমিতীতি। ন ব্যবস্থাপ্যত ইতমন্বক্ঃ তথাঁচ 

৷ বিভাঁগবিধের্রব্যান্তরস্তেয়বিষয়তয়া। সঙ্কোচঃ কিধা! স্বর্ণস্তেয়নিষেধবিধেঃ পরমাত্রী- 
র যন্থবর্ণস্তেয়বিষয়তয়। সক্কোচইত্যত্র বিনিগমনাবিবহইতিভাবঃ। কিং বিনিগমনেতি 

বিনিগমনাপ্রমণাভাবে ঘয়োবেব সঙ্কোচে সাধাবণন্বর্ণাপহ্র্ত,রপতিতত্বেহপি 

বিভাগাপ্রাপ্তিঃ বিভাগবিধের্ধব্যান্তবন্তেয়রিবধত্বেন সংকোচৌচিত্যাৎ অসংকোচে 

র তু তাদৃশপতিইন্ত বিভাগ প্রাপ্ত্যা গতিতস্ত বিভাগনিষেধবিধিবিবোধঃ স্তারদিতি- 
ভাবঃ। সাধাবণাপহ্ুবে স্তেয়ত্বসত্ব এব দ্ধয়োঃ সংকোচে বিনিগমনাবিরহঃ অস্তান্তে, 

যত্বে তু ক বিনিগমনাবিবহঃ ছয়োবেবাসংকোচাদিত্যভিপ্রায়েণ স্তেয়নিষ্পত্তি- 
রেবাত্র ন ভবতীতি* সমাধত্তে উচ্যতেইতি। স্তেয়মিত্যনস্তরং শাস্ত্রমিতি 

তদন্তর্নতাঁদিতি চ পদদয়ং পুবণীয়ং তগ্থা চ যৎ পরদ্রব্হরনং তৎ স্তেয়মিতি 

শাস্ত্র তনন্তর্গতাৎ পরশব্দাৎ পবশব্দসমভিব্য।হতদ্রব্যশব্যাদিত্যর্থঃ। আত্মীয়ত্বেতি। 

আত্মস্বত্রেত্যর্থঃ। ব্যবচ্ছেদেনেতি তৃতীয়া! বিশেষণে। তথাচাস্রীয়ত্বব্যবচ্ছিন্ত 

অন্য দ্রব্য হরণস্থলেই খাটিবে, তাহা হইলে এমনও বল! যাইতে পারে যে 
সবর্ণাদি হবণের নিষেধটিই কেম অসাধারণ পবকীয় মাত্র দ্রব্য বিষয়ে 

ব্যবস্থাপিত না হয়, বরং তৎপক্ষে সমর্থক যুক্তি " দেঁধাইতেছি। যথা 

“্যৎপরদ্রব্যহরণং তত স্তেয়ং” এই শান্তের অস্তগ্ত পরদ্রবাৎশব্য হইতে আত্মীয় 
ভিন্ন পরকীয় মাত্র দ্রব্যেরই অবগতি হয়, যেহেতু সন্বন্ধি, বোধক শব্দ প্রয়োগ 

করিলে সাধারণ ও অসাধারণ এই উভয়ের মধ্যে অসাধারণেরই শীঘ্র প্রতীতি 
হয় যেমন *নইস্িপুর্ববকমেবাঁদঃ পৌর্ধমাসং হবিঃ” এই বিধানদ্বারা পৌর্ণমাসী 
রী 

সঃ 

ও যাস আজি ক পিপি পপ পচা এ টা পাপ নি 
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সাধারণস্যৈব শীত্্রপ্রতীতেঃ। যথেষ্থিপুর্ব্বকমেবাঁদঃ পৌর্ণ- 
মাসং হবিরিতি অগ্নীষোমীয়পুরোডাশস্যৈবোৎকর্ষঃ নোপাংশু- 
যাজীয়াজ্যস্য অগ্নীষোমীয়মমীষোমীয়স্য সাঁধারণত্বাৎ অতএব 

লোকেহপি“নৈবংবিধবিষয়ে কচিদ্ধিনিগমনাঁদিকং দৃশ্টতে 1১৮০ ॥ 
অতোধদালকবচনং যথা মুদগাপচারে মাষপ্রতিনিধে৷ 

পরকীয়ত্বস্ত পরন্বত্ববিশিষ্টন্তাবগমাদিত্যর্থঃ। এতন্তাবগমে হেতুমাহ সাধারণেতি। 
সাধারণং তদিতরসম্বন্ধি। অসাধারণং তাবন্মাত্রসন্বন্ধিতয়োর্্মধধ্যে তৎ্সন্বন্ধিবো- 

ধকশবাঁৎ তন্মাত্রসম্বন্ষিনএব প্রথমৌপস্থিতির্যতোহতইত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তমাহ 
যথেষ্ীতি পৌর্ণমাসী কর্তব্য অগ্নীষোমীয়যাগসন্বদ্ধিহবিঃ দ্বিবিধং পুরোভাশরূপং 

আজ্যরূপঞ্চ পূর্ববমসাধারণং অগ্নীষোমীয়মাত্রত্বাৎ উত্তবঞ্চ সাধারণং অশ্নীষোমী- 
যতদন্যোপাংগুযাগসম্বন্িত্বাৎ তত্রেছ্টিবিশেষে ইষটিপুর্ববকমেবাদঃ পৌর্ণমাসং হবিরিত্য- 
নেন পৌর্ণমাসহবিষ ইষ্ত্তরকা লকর্তব্যত্ববূণমুখকর্ষবিধানং সচায়মুখখকর্ষঃ পুরো- 
ডাশন্তৈৰ অসাধারণত্বেন পৌর্ণমাসপদাৎ শীঘ্রোপস্থিতেঃ নত্থাজ্যন্ত সাঁধারণত্বাৎ 
তদ্বদিহাপীত্যর্থঃ তথাচ পরমা ত্রস্বস্বাশ্রয়প্রব্যাপহারভ্তৈব স্তেয়ত্বেন শীস্ত্রবোধিতত্বাৎ 
ন সাধারণাপহারে স্তেক্ননিষ্পত্তিরিতিভাবঃ। অতএব স্তেয়ানিষ্পত্েরেব। এবং- 

বিধবিষয়ে সাধারণাঁপহৃবে। ইদঞ্চ গ্লামুদাগিকত্বত্বাঁদিনতমাশ্রিত্য সমাহিতং 
শ্বমতে তু স্বত্বন্ত প্রাদেশিকত্বাৎ এতাবতা প্রয্াসেনাপ্যত্র স্তে়নিষ্পত্তিছ্ধাবৈব 
পরমাত্রত্বত্ববন্ধ ব্যস্তাপহৃতদমুদয়ামধ্যে সত্বাদিতিবোঁধ্যং ॥ ১৮০ ॥ 

অত্র বালমতং দুষয়িতুমুপন্তন্ততি অতইতি । বক্ষ্যমাণহেতোরিত্যর্থঃ। যথেতি 1 
লস 

কর্তব্য অগ্নীষোম যাগসঘন্ধি কেবল *পুরোডাশরূপ হবির অসাঁধারণতা 

রযুক্ত ই্ত্তরস্কাঁল কর্তব্যতা হয় উপাঁংশুযাগ সম্বন্ধি আজ্যরূপ হবির 
] ইষ্টত্রর কর্তব্যতা, নাই। কারণ আজ্যরূপ হুবি, অন্নীযোমযাগ এবং উপাংশু 

যাগ এই উভয় সম্বন্থিতব প্রযুক্ত সাধারণ হয়। অতএব লোক ব্যবহারে ও 
সাধারণ দ্রব্য সঙ্গোপনে কৃত্রাপি বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না ॥ ১৮* ॥ 

আর বালকনামে নিবন্ধকার বলেন যে মুদেগির অভাবে সৌনাদৃশ্ঠ 

রে 
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মুদগানাং মাষাঁণাঁঞ্চ যজ্ঞসম্বন্ধে “অযজ্ঞিয়া বৈ মাষা” ইতিমাধা 
নিষিদ্ধাঃ তথা অস্ত্ীয়ানাত্ীয়হরণেহপি অনাত্মীয়াঁপহাঁরে। 

নিষিদ্ধাঃ ॥ ১৮১ ॥ 

তদ্বালবচনমেব পূর্বব্যাহৃতস্য স্তেয়পদার্ঘস্যৈবাভাবাৎ 

মুগাঁপচাঁরে মুদগীভাবে মাঁষ প্রতিনিধৌ সাদৃশ্তবচনেন মাংপ্রতিনিধো প্রাপ্ডে 

মুদগানাং মাষাঁণাঁঞ্চ যক্ঞসম্বন্ধে মুখ্য কল্লাম্কল্পভাবেন যজ্ঞসত্বন্ধপ্রসহ্ক্তী "অযজ্ঞিয়া 
বৈ মাঁষা” ইত্যনেন যথা মাষা নিষিদ্ধাঃ তথা! আত্মীয়ানাত্ীয়াপহারেইপি 

আত্মীয়ঞ্চ তদনাত্মীয়ং অন্যদীয়ঞ্চেতি সাঁধাবণমিত্যর্থঃ তদপহারেহগি অনাত্ধীয়া- 

পহাঁরঃ অনাত্মীয়াপহারনিষেধবোধকোবিধিঃ পরস্বং নাঁদদীতেত্যেবং রূপঃ নিষিদ্ধে। 

নিষেধকইত্যর্থঃ। তথাচায়ং পর্যযবসিতোহর্থঃ। মৌদগশ্চরর্ভবতীতিশ্রুতিঃ তন্তা- 
শ্চাবঘাতাদিবিধিপর্যযালোচনেন অবয়বপর্যন্তপর্য্যবসানে মুদগাবয়বৈশ্চরুর্ভবতীত্যে- 

বার্থঃ মুদগাবয়বাশ্চ বিবিধ! মুদ্গমাত্রীরস্তকাঃ মুদগমাষোভয়াবস্তকাশ্চ দিবিধানাং 

যক্ঞসম্বন্ধোহবগতঃ তত্র চ মুদরগাঁভাঁবে মাষন্ত প্রতিনিধিত্বেন যজ্তসম্বন্ধগ্রসক্তো 
“অযজ্ঞিয়া বৈ মাষা” ইতানেন মাধাবয়বা মাষমাত্রারস্তকাঃ অসাধারণা অবয়বা 

মাষমুদেগাভয়ারভ্তকাঁশ্চ*সাধাবণা অবয়বা অপি থা নিষিদ্ধাঃ মাষাবয়বত্পুবস্কারে- 

ূ ণৈব সাঁমান্ততোনিষেধ।ৎ তথা পরস্বং নাঁদদীতেতিপরশ্তত্বপুবস্কাবেণৈব নিষেধাৎ 

পরমাত্রীয়ন্ত স্বপবসাধাবণস্ত চাঁপহারোনিষিদ্ধইতি অন্ত চ সামুদাগলিকত্বত্ববাঁদিতয়া 

্ দ্রব্যস্ত স্বপবসাধাধণ্যান্থপপন্তিবিতি বোধ্যং ॥ ১৮১ ॥ 

« পরা রর তদ্বালেতি। পূর্বব্যাহৃতস্ত পুর্ববোক্তপ্রবন্ধেন প্রতিপাদিতন্ত স্তেয়- 

সপ পপ 

সার উর মাষকলায়েব প্রতিনিধিকরণে মুখ্যকল্প ও অন্থকল্লাছসারে মুদগ 

এবং মাঁধকলায় যজ্ঞে প্রযুক্ত করিলে মাবকলায় অবস্ভিয অর্থাৎ যজ্ঞ 

মাষকলাই দিবে না, এই নিষেধ শ্রুতি যেমন স্পর্শে সেইরূপ আত্মীয় ও |, 
অনাত্বীয় অর্থাৎ সাধারণ বস্তর অপহাঁর স্থলেও পরম্ব 'লইবে না এই নিষেধ 
শান্ত্রটা প্রবৃত্ত হইতে পারে ॥ ১৮১ ॥ 

এই কথাটী বালকেরই কথা, যেহেতু পূর্বোক্ত পরকীয় মাত্র দ্রব্যাপহার- 



্পস্্ 

হা 
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স্পা পোপ পাপী মাপ সপ এ+ 

মাষগতমুদগীবয়বোপাদীনেহপি মাঁষাণাঁং যজ্ঞমন্বন্ধোনাস্তীতি 

ন শক্যতে বং মাঁষামিশ্রিতানামেব যজ্ঞসম্বন্ধপ্রতীতেঃ | 

ইত্যন্তোন্যাঁপহৃতবিভাঁগঃ ॥ ১৮২ ॥ 
অথ নুত্তবিভাগসন্দেহনির্ণয়ঃ । তত্র নারদঃ। বিভাগ 

ধর্মসন্দেহে , দাঁয়াদানাঁং বিনির্ণয়ঃ। জ্ঞাঁতিভিভ্গাগলেখ্যেন 
সপ 

পদার্থস্ত স্তেষ্বলক্ষণস্ত পবমাত্রীয়দ্রব্যাপহা রত্ববূপন্তাভাঁবাৎ সাধাঁবণাঁপহৃবেইভাঁবাৎ 

তথাঁচ স্তে্ন্তৈব নিষেধবিষয়তয়! সাঁধারণাঁপস্থবো ন নিষিদ্ধইতিভাবঃ। দৃষ্টাস্তসিদ্ধি 

মাহ মাষগতেতি। মাধাঁণাং মাষমাত্রারন্তকাবযবাঁনাং বক্ত,ং ন শক্যতে কুতস্তত্রাহ 
ম।সামিশ্রিতান।মেবেতি মাষমাঁজারস্তকাবয়বামিশ্রিতানামেবেত্যর্থঃ। যক্তসম্বন্ধ প্রতীতেঃ 

যজ্জসম্ন্বপ্রসক্তেঃ | তথাঁচ “অধযজ্ঞিয়া বৈ মাষ1” ইতিবাক্যেন মাষমাভ্রাবস্তকাবয়বা- 

এব নিষিদ্ধাঃ নতু মাষমুদেগাভয়াবস্তকা বুয়বাইতি তথাঁত্বে মুদেগাপাদীনেইপি তেষাম- 

পরিহাধ্যত্বাৎ বিধিবিপ্লবাপত্তেঃ পবস্ধ মাধগভমুদ্গাবযবোপাঁদানে মাষমাত্রারভ্ত- 

কাবয়বাঁনামপ্যপরিহর্তব্যত্বেন উপাঁদানস্তাবশ্তকত্বাৎ তেযামপি যজ্জসন্বন্ধঃ স্তাদিত্যতো 
মাষগতমুদগাবয়বানাং নোপাদানমিত্যেবেতি ক দৃষ্টান্তাবকাঁশঃ ॥ ১৮২ ॥ 

১ ৮ পা ১ পিশ্ীপেশীশিপীসলিল্পী পপ পল ০ 

রূপ চৌর্য্লক্ষণই সাধারণ বস্তর অপহবণস্থলে আঁদৌ খাটে না আব 
পূর্বোক্ত মাষপ্রতিনিধি দৃষ্ঠান্তও অসম্ভব। কাবণ মাঁৰকলায়েতে* মাষমাত্রা- 
রম্তক অবয়ব ও মা এবং মুগ এই উভয়ারস্তক অবয়ব আছে বলিয়া সাদৃশ্ঠু । 
প্রযুক্ত মাধগত মুদেগব অবয়ব ধবিয়া মাষকলাইকে মুগেব প্রতিনিধি কবতঃ ৷ 

মাবনিষেধক শাস্ত্রের অনুপ্রবেশ বলিতে পার না । কেননা আদৌ মাষকলাই ূ 

মুগেব প্রতিনিধিই, হইতে পাবে না| যেহেতু মাষমাত্রারস্তক অবয়বে 

অমিশ্রিত ,যে মুদগাঁবয়ব সকল তাঁহারাই যজ্ঞিয় হর বিধায় মাঁষকলাই মামা 

ত্রারস্তক অবয়ব মিশ্রিত মাষমুদেগাভয়াবস্তক অবয়ব বিশিষ্ট হইবাঁয় প্রতিনিধি ৰ 

হইবে না, শ্ৃতরাঃ অধজ্তিয়া বৈ মাধ! এই নিষেধও খাঁটিল না, অতএব 
বাঁলক প্রদ্ত দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইল। ইতি পরম্পর কর্তৃক সঙ্গোপিত দ্রব্য 
বিভাগ সম্পূর্ণ ॥ ১৮২ ॥ 

পরী 
এ বস 
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দায়ভাগ% । ৩৫৩ 
ষ্ 

০ শপ স্পা সা পা সপ পি 

পৃথক্কার্যযপ্রবর্তনাৎ। জ্ঞাতীনাং ফীর্ভনং তেযু সংস্থ 
নান্যসাক্ষিগ্রহণমিত্যেতদর্থং ৷ অতএব যাঁজ্ঞবন্থ্যঃ | 

বিভাঁগনিহুবে জ্ঞাতিবন্ধুসাক্ষ্যভিলেখিতৈঃ। বিভাঁগভাবন! 
জ্রেয়া গৃহক্ষেত্রৈশ্চ যৌতকৈঃ। প্রথমং জ্ঞাতয়ঃ সপিপগাঃ 
সাক্ষিণঃ | তদভাবে বন্ধুপদোপনীতাঁঃ সন্বদ্ধিনঃ । তদভাঁবে 

উদাসীনা অপি সাক্ষিণঃ। তুল্যবন্ভাবে সাক্ষিপদেনৈবো- 
পাত্তত্বাৎ জ্ঞাতিবন্ধুপদাঁনর্কতাপত্তেঃ । অতএব শঙ্কা; । গোত্র- 

ভাঁগবিভাগেহর্থে সন্দেহে সমুপস্থিতে । গোৌত্রজৈশ্চাঁপরিজ্ঞাতে 

ূ 

প্রকবণীন্তবমাহ অথেতি। বুত্তঃ প্রাগ জাতোবিভাঁগঃ তন্য সন্দেহে বয়ং 

বিভক্তা ননবেতি ভাগিনা সন্দেহে কক্ষ্যমাণপ্রকাঁবেণ নির্ণরন উচাতইত্যর্থঃ। 

বিভাগধর্মেতি। বিভাগবপোযোধর্ম্ঃ *তৎসন্দেভে দাঁযাদানাং জ্ঞাঁতিভিবিত্যা- 

দিহেতুভিনির্ণরইত্যর্থঃ। ভাগলেখোন বিভাগপত্রেণেতার্থঃ। ভোগলেখোনেতি- 
প।ঠে সমাহাবদ্ন্থঃ তেন প্রত্যেকবস্তরষু প্রত্যেকমসাধারণভোগেন লেখোন বা 

ইত্তার্থঃ| পৃথক, স্বাতস্ত্যেণ পবম্পবান্ুমতিনিবগেক্ষেণ যাঁগাদিকার্ধ্যপ্রবর্তনাদি- 
| তার্গ। অতএব জ্ঞাতিসত্বেহন্তসাক্ষিগ্রহণন্ত  নিষিদ্ধত্বাদেব। বিভাগভাবন! 

( বিভাগনিস্পত্তিঃ । যৌতকৈঃ পৃথগ ভূতৈঃ যুমিশ্রণেহমিশ্রণে ইতি ধাত্বনুসারাঁৎ। 

(নন জ্ঞাতিবান্ধবাঁদীনাং ছন্দনিদ্রেশ।ৎ তুলাবদেব সাক্ষিত্বং স্তাৎ তৎ কথং প্রথমং 

"| জ্ঞাতয়ইত্যাদিব্যাখ্যানমতমাহ তুল্যবডাবইতি। অনর্থকতাপত্তেরিতি। সাঁক্ষ্য- 
ভিলেখিভৈবিতি। সামান্তাভিধানেনৈঝোক্তার্থদিঙ্গেবিতি ক্রমেণৈব তেষাং সাক্ষি- 

অনন্তর বিভাগ হইস্সাছে কি না এই সন্দেহ জম্মিলে পর তাহার নির্ণর়- 

প্রকার কহিতেছি কহিতেছি তদ্িষয়ে নারদবচন, যথা দায়াদগণের পবভাগ বিষয়ে সন্দেহ 

উপস্থিত হইলে জ্ঞতি ও বণ্টনপত্র এবং পৃথক পৃথক্, যজ্ঞাদিরূপকা ্যানু- 

্ানদারা নির্ণয় কবিতে হইবে । এই বচনে জ্ঞাতির উল্লেখ করণের গ্রয়ো-* 
জন এই যে জ্ঞাঁতি সন্বে অন্ত সাক্ষী হইবে ন।। অতএব যাক্তবন্ধ্য, 

বিভাগেব গোপন করিলে আদৌ জ্ঞাতি তদভাবে বন্ধু, তদভাবে অন্ত সাক্দী 

ঃ ০. 
২৭ 

[] ৪৫ |] 

সি ০ র৯০০২০৮০০০ 



টি 

৩৫৪ দায়ভাগঃ । 

কুলং সাক্ষিত্বমর্হতি। গোঁত্রজৈজ্ঞধতিভিরিত্যর্থ, তৈরজ্ঞাতে 
কুলং বন্ধুঃ সাক্ষিত্বমর্থতি ন পুনরসন্ন্ধী তেনাপ্যপরিজ্ঞাতে 

অন্যঃ সাক্ষীত্যর্থ অতএব মুখ্যভৃতা জ্ঞাতয়এব নাঁরদেন 

নির্দিষ্টাঃ | “ঞ্ঞাতৃভিরিতি পাঠোহনাকরঃ ॥ ১৮৩ ॥ 
তথা! লিখিতেন ব! নির্ণয়ঃ লিখিতস্ত সাক্ষিভ্যোবলব- 

দেবেত্যুক্তং। তথ! পুথকার্ধ্যপ্রবর্তনাদপি নির্ণয়ঃ। যথখোক্তং 

স্বার্থ, জ্ঞাত্বাদীনাঁং পৃথগুপাঁদানমিতি ভাবঃ। গোত্রেতি। গোত্রস্ত ভাগোধনং 

| তন্ত বিভাগরূপেহর্থে সন্দেহে ইত্যর্থ:॥ ন পুনবসম্বন্ধী কুলে সাক্ষিণি সতীত্যাদিঃ। 

নারদেনেতি। জ্ঞাতিভি9াগলেখ্যেনেত্যাদিনা নাবদেন নি্দিষ্টাইত্যর্থঃ। জ্ঞাতৃ- 
ভিরিতিশঙ্খবচনে গোত্রজৈবিতাত্রেত্যাদিঃ ॥ ১৮৩ ॥ 

নাঁবদবচনে ভাগলেখ্যেনেত্যস্তার্থমাহ তথা লিখিতেন বেতি। বলবদ্িতি। 

আর বিভাগপত্রও পৃথক্ পৃথক্ গৃহ এবং ক্ষেত্র দ্বারা বিভাগের নিশ্চয় জাঁনিবে। 

ইহাতে প্রথমে জ্ঞাতি অর্থাৎ সপিশুগণ সাক্ষী হইবে তদভাবে বন্ধুপদ | 
বাচ্য আত্মীয়গণ তদভাবে অন্য উদাসীন ব্যক্তিগণও সাক্ষী 'হইবে, সকলের ! 

সাক্ষ্য যদি তুল্যরূপে গ্রাহা হইত তাহা হইলে এক সাক্ষিপদ প্রয়োগ ৃ 

করিলেই হইত তাহাতে পৃথকরূপে জ্ঞাতি ও বন্ধুপদ প্রয়োগ * নিরর্থক ঃ 

হয়। অতএব শহ্খবচন যথা, দায়াদেব ধন বিভাগ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত ূ 

1 হইলে গোত্রজকর্তৃক অজ্ঞাত হইলে কুল সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য হয়। এই ৃ 

বচনে গোত্রজ পদ বাচ্য জ্ঞাতির! অবগত না থাকিলে কুল অর্থাৎ বন্ধুগণ 

সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য, বন্ধুত্বে অন্য অসম্পকায় সাক্ষী গ্রাহ হয় না। 
সম্পকীয় লোক অবর্গত না হইলে অসম্পকীঁয় লোৌঁকেরও সাক্ষ্য গ্রাহ হয়। 
অতএব নাঁধদ মুনি জ্ঞাতিদিগকেই প্রধানরূপে সাক্ষী নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 

(শঙ্খবচনে গোত্রজৈঃ এই পদের পরিবর্তে জ্ঞাতৃতিঃ এই পাঠ কল্পনা আকর 
সিদ্ধ নহে ॥ ১৮৩॥ 

আর নাবদবচনে বিভাগ লেখ্যদ্বাবাঁও বিভাগের নির্ণয় কথিত হয় 

| | 
শি ৮৮ সপ পপর গস ৮. স৯ ৯ পচ, 

সপ সম আস সপ পপ ই কা শা পা সপ রশ তব সা 

স্পা পা পাপ পাশ পপ পপি পাপ শপ পপ সীল পাপা পপ শী 



টি ১১১১১ পা শব নাক রহ নস চা. 
পা রা 
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নারদেন। দাঁনগ্রহণপশ্বন্নগৃহক্ষেত্রপরিগ্রহাঃ । বিভক্তানাং 

পৃথক জেয়াঃ পাকধর্মীগমব্যয়াঃ |, সাক্ষিত্বং প্রীতিভাব্যঞ্চ 
দাঁনং গ্রহণমেব চ। বিভক্তা ভ্রাতরঃ কুযু্ঘর্নাবিভক্তাঃ 

 পরস্পরং। যেবামেতাঃ ক্রিয়া! লোকে প্রবর্তন্তে স্বরিক্থতঃ | 
বিভক্তানবগচ্ছেযুলেখ্যমপ্যন্তরেণ তান্। তথ। বৃহস্পতিঃ | 

সাক্ষিভ্যোলিযিতং গুর্বরিতি বচনাদিতিশেষঃ | পৃথকার্য্যেতি। পৃথগুপাদানাদি- 

কার্য প্রবর্তনাঁদিত্যর্থঃ ৷ পরিগ্রহাঃ পরিবানা দাসাদয়ঃ প্রতিগ্রহার্থত্বে গ্রহণে 

ত্যনেন "পৌনকক্ক্যাপত্তেঃ । পৃথক্ জ্ঞেয়াঃ। প্রত্যেকং স্বাতশ্্য বিষয়াঃ জ্ঞেয়াঃ। 

পাকধর্ম্োবৈশ্বদেবাদিকন্ম । আগমো ধনাগমোপায়ঃ ক্রয়াদিঃ | ব্যয়োধনবিয়োগঃ | 

প্রাতিভাব্ং লগ্নকত্বং। স্ববিকৃথতঃ স্বস্ববিক্থতঃ। লেখ্যেতি ইতরপ্রমাঁণ 
সামান্যোপলক্ষণং। সাঁহসং বলাঁৎ সম্ক্ষক্রিয়মাণং পারুষ্যাদি। তথাচ নারদঃ। 

সহস! ক্রিয়তে কর্ম যংকিধ্ছ্দ্িলদর্পতৈঃ| তংসাহসমিতি প্রোক্তং সহোবল- 

দেই বিভাগ পহটি, "সাক্ষিভ্যো পিখিতং গুরু” এই বচনানুসারে সাক্ষী 

অপেক্ষা বলবৎ প্রমণণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তথ! পৃথক্ পৃথক্ কার্ধের 

অনুষ্ঠানেও বিভাগ নির্ণয় হয়। তাহার বিবরণ যথা নাঁরদবচন, দান, গ্রহণ, 

পণ্ড, তন, গৃহ, ক্ষেত্র, দাসদাসী প্রভৃতি পরিজন, পাকক্রিয়া, ধনাগমো- 

পায় অর্থাৎ ক্রয়াদি, এবং ব্য এই সকল বিভক্ত ব্যক্তিদিগের পৃথক্ 
পৃথক্ হয় জানিবে। আর পরম্পরেব সাক্ষি হওয়া পরস্পরের প্রতি 

অর্থাৎ যামিন হওয়া পরম্গপরকে দান কর! পরম্পরের দান গ্রহণ কর! 

এই সকল কার্ধ্য বিভক্ত ভ্রাতারাই করিয়া থাকে অবিভক্ত ভ্রান্গণ করে 

না। এই সকল কর্ম যাহাদের শ্ব শ্ব ধন হইতে নিষ্পর হয় তাহাদিগকে 
বিভাগ পত্র না থাকিলেও বিভক্ত বলিয়! বিজ্ঞেরা জানেন। তথা বুহ-, 

ম্পতিবচন, সাহস অর্থাৎ মনুষ্যমারণ ও চৌর্ধ্যপ্রভৃতি, আর স্থাবর সম্পত্তি 

ও ন্থস্তধন, এবং দায়াদগণের পূর্বকৃত বিভাগ এই সকলের সন্দেহ স্থলে 
লিপি ও সাক্ষির অভাবে অনুমানদ্বার| নির্ণর করিতে হইবে। তন্মধ্যে 

পচন রনির নারির মারি রা. 



জী 
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সপ আত আপস ০ সপে টিপি আদ | সাপ কিশপ্পপপস আলি শপ পাপী তি 1 পিপাসা সদ সপ পা নাহ রস 

সহিসং শ্থাবরং ম্যাঁসঃ  পরাথিভাগস্চ রিকৃথিনাং। অন্ুমানেন 

বিজ্ঞেয়ং ন স্যাতীং পত্রসাঁক্ষিণৌ | বলানুবন্ধব্যাঘাতহোটং 
সাহসভাবকং। স্বস্য ভোগঃ স্থাবরস্য বিভাগস্য পৃথগ্ধনং | 
পৃথগায়ব্যয়ধনীঃ কুসীদঞ্চ পরস্পরং | বণিকৃপথঞ্চ যে কুতু্- 
বিরবিভক্তান্তে ন সংশয়ঃ ॥ ১৮৪ ॥ 

একোভ্রাতা দদাতি অপরশ্চ গৃষ্থাতি গৃহাদিকং আয়ব্যয়- 
স্থিতিশ্চ পুথক্ পৃথক্ একেন খণাঁদিষু ক্রিয়মাণেষু অপরশ্চ 

২টি ক পপ পপ ৮১৯০রর পর স৪১ শী সপ পপি শা পপ পাশ 

(মিহোচাতে। মনুয্যমাবণং সেম পরদবাতিমর্ষণং। পারুষামুভয়ঞ্চছে সাঁহসং 
পঞ্চধা স্থৃতমিতি। স্থাববং স্থাববগততদীয়ত্বং। ন স্তাতামিতি। পত্রসাক্ষি- 

ণঘোঁবভাবে সাহসাদয়োহনুমানাদিনা নিশ্চেয়। ইত্যর্থঃ। সাহসাদীনামনুমানে 

ক্রমেণ লিঙ্গান্তাহ বলানুবন্ধেত্যাদি বলানুবন্ধোবলবন্বপ্রযুক্তচেষ্টাবিশেষঃ। ব্যাঘাতঃ 

তীড়নচিহ্নৎ। হেঢ়োলোপু,ং তৎ সর্ধং সাহ্সম্ত ভাবকং জ্ঞাপকমিত্যর্থ:। স্থাবরে 
তদীয়ত্বলিঙ্গান্তাহ স্বস্তেতি | স্বস্ত স্বশ্বামিকস্থাবরস্ত পৃথগ ভোগইত্যর্থঃ। বিভাগ 

লিঙ্গান্তাহ পৃরথগ্ধনমিতি | পৃথগাঁয়বায়ধনাঃ  পৃথগ্ধনায়বায়াঃ। কুপীদং 

ধণাদানং পবম্পবমিত্যর্থঃ ॥ ১৮৪ ॥ " 

দানগ্রহণেতাছ্যন্তবচনানি ব্যাকবোতি একোভ্রাতেত্যাদি। ইদং দানগ্রহণে- 

ত্যন্ত বিবরণং। গৃহক্ষেত্রেতস্ত বিববণং। গ্ুহাদিকমিতি। আঁয়েতি ধনস্তেতি- 
পিপি 

বলবন্ধ নিবন্ধন কাঁধ্য বিশেষ ও প্রহার চিহ্ন এবং হোঁঢ় অর্থাৎ বমাল এই 

সকল যথ! সম্ভব মাঁবণ ও চৌধ্্য প্রভৃতি সাহসের অনুমান সাধন হয়, 

আর স্থাবরসম্পভিব, নিজ ভোগবিশি শ্বত্বের অন্ুুমাপক এবং পৃথক গৃহ 

ক্ষেত্রাদি, বিভাগের অন্ভুমান সাধন হয়। আর যাহারা পৃথক্রূপে ধনের 

আয় ও ব্যয় করে ও পরম্পর খণাদান এবং পরম্পর বাণিজ্য ব্যবহার 

কবে তাহাদিগকে নিিঃসন্দেহ বিভক্ত বলিয়া জানিতে হুইবে ॥ ১৮৪ ॥ 

এক ভ্রাতা গৃহাদি দান করে আর অপর ভ্রাত| তাহ! গ্রহণ করে এবং 

আন ব্যয় ও স্থিত সকলের পৃথক্ পৃথক হয়, আর এক জন খণাদি ব্যব- 

&. এ আপ পাম্প উর প্রা শন পাস সস ৩ 

পপ পি পত্র, পর ৯ পপ পল সা সিটির 



চা ৯ পি ৯ পা ৬৮ না এ সত শপ সপ পা অল সপ পপ পম 

এ ঙ্ 
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৯ পপ সপ পপ পপ পপর বা ১৯ 

সাক্ষী প্রতিভূর্ববা ক্রিয়তে পরম্পরন্বা খণাদিকব্যবহারি 
একে! যঘৎ কিঞ্চিদৃদ্রব্যং অন্যতঃ জ্রীত্ব। বাঁণিজ্যার্ঘং ভ্রীতরি 

বিক্রীণীতে এবমাদিক! একৈকাপি ক্রিয়া পরস্পরং বিভক্তা- 
নামেব সম্ভবতি তয়। বিভাগানুমানং ধীমন্ডিরনুঁসন্ধেয়মিতি | 

| ন চ যেষামেতাঃ ক্রিয়া ইত্যেতচ্ছব্দেন বহ্বীনামুপাদানাৎ 
মিলিতানামেব গষকত্বং বাঁচ্যং হ্যায়মূলত্বাৎ বচণানাং 
একৈকত্রীপি চ তীরতম্যাবিশেষাবিশেষাৎ। ন  স্যাতাং 
পত্রসাক্ষিণাবিত্যনেন পরত্রসাক্ষিণৌরভাবেইন্মানমনুসরণীয়- 
| মিতুক্তং ॥ ১৮৫ ॥ 

শেষঃ। একেনেতি | ইদং সাক্ষিত্বং প্রাতিভাব্যমিত্যস্ত বিববণং। কুসীদমিতি 
র বিবৃণোতি পবম্পবং বেতি। বণিক্পথঞ্চেত্যস্তার্থমাহ একইতি। বিভক্তানামে- 

বেতি। এতেনোক্তক্তিয়ান্থ বিভাগন্ত ব্য্রির্ঘশিতা। ন্যাঁয়মূলত্বার্দিতি | স্তায়ো- 

ব্যপ্তিস্তম্.লত্ব(ৎ বচনাঁনাং বিভাগলিঙ্গবচনানাং। একেকত্রাপীতি। তারতম্যা- 

বিশেষোব্যাপ্তিঃ তিন্তৰঃ গ্রত্যেকক্রিয়াস্বেবাবিশেষাৎ সত্বাদিত্যর্থঃ। তথাচ 

প্রত্যেকশ্তৈব ব্যাপ্যত্বাৎ প্রত্যেকস্তৈব গমকত্বং ন তু মিলিতানাং বচনানামপি 
তথৈবাভিশ্্ায়ঃ অন্তথ। ধুম।লোকাদীনামপি মিলিতানাং কিমিতি বহ্যাদিগমকতাং 

_নাঙ্গীকুরুষে ইতিভাবঃ। বুহস্পতিবচনে ন স্যাতামিত্যাদেরর্থমাহ ন 

ূ ম্যাতামিতি ॥ ১৮৫ ॥ 
(-- 

সি 

হারে অপর আর একজনকে সাক্ষী কিংবা প্রতিভ্ব রাখে আর পরস্পরের 
নিকট পরস্পর খণারদি ব্যবহার করে আর এক ভ্রাতা অন্যের নিকট 

কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া লাভার্থ এক ভ্রাতার নিকট বিদ্রন্ধ করে এই রূপ 

একটি একটি পরম্প্রর ব্যবহারও বিভক্তদিগের পক্ষে স্ম্তব হয়, তাহান্ধার! 
বিদ্দগণ বিতাগের অন্গমান করিবেন। নচেৎ “যেষামেতাঃ ক্রিয়া লোকে” এই 
বচনে এতদ্ শব্দে বহুব্যবহারের উপাদান বলিয়! পূর্বোক্ত লকল ব্যবহার 

পারি ররর রা কার়াররাররারররাাাারারারার 

পা 



পাস সত 
আসল ৬০ ৮০ পা পর পপ জা লা পা সত ০ পারাপার পা 2522 

৩৫৮ দাঁয়ভাগঃ । 
সা স্ (০৯ শশা ও আছ, হার, পা ও সএ শীলা লা শিপ শশীীসীশীশশিপিস্সাশিীপিিিশিলিসদ সি 

নাচার্ধ্যগৌরবপরাহতদায় ভাগ- 
তত্বপ্রবোধজনরঞ্জনমন্র শক্যং । 

কিন্তু প্রমাণপরতন্ত্রধিয়াং যুশীনাং 
সম্ঘাদমাত্রকৃতয়ে কৃতিনঃ প্রযত্বঃ ॥ 
বহুবিধপুর্ববনিবন্ধ ব্যাখ্যাঁঞ্জাতসংশয় স্যৈতৎ |. 
জীন্ভৃতবাহনকৃতং প্রকরণমপন্ুতয়ে ধ্যেয়ং ॥ 

পরিভদ্রকুলোভ্ভতঃ শ্রীমান্ জীমূতবাহনঃ। 

দায়ভাগং চকারেমং বিছুষাং সংশয়চ্ছিদে ॥ 

ইতি পারিভদ্রীয়মহামহোপাধ্যায়-শ্রীজীমূতবাহনকৃতো 

ধন্মরত্রে দায়ভাগঃ জমাপণ্ডঃ ॥ 

নাচার্যেতি। আচার্ধ্যাণাং শ্রীকবমিশ্রাদীনাং গৌরবেণ আদরেণ পরাহতো 
দুরীভূতো দায়ভাগতত্বস্ত প্রবৌধো যথার্থজ্ঞানং যেষাং তাদৃশজনানাং রঞ্জনমন্- 
রঞ্জনমনুরাগ ইতি যাবৎ অত্রানেন গ্রন্থেন ন শক্যং। তহি প্রায়শো বিফলোহত্র 
প্রযত্ব ইত্যত আহ কিস্তিতি। প্রমাণং বেদাদি তৎপরতন্ত্রী তদধীন। ধীর্যেষাং 

তেষাং সুনীনাং মন্বাদীনাং সংবাদঃ পরম্পর বচনাবিরোধঃ তন্মাত্রক্কৃতয়ে তম্মাত্রার্থং 
হজ 

গুলি মিলিয়। অনুমানের কারণ হয় একথা বক্তব্য নহে। যেহেতু উক্ত বচন 
সকল ব্যাপ্তিমূলক, সুতরাং একৈক র্যবহার থাকিলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের 

অবিশেষ প্রযুক্ত প্রত্যেক ব্যবহারই বিভাগের ব্যাপ্য বলিয়৷ বিভাগনূপ 
বাপকের অনুমাগক হয় মিলিতরূপে নছে। অন্তথা ধুম ও আলোক 

 প্রস্থতি মিলিত বনুলিঙ্গের বনি প্রতি অন্ুমাপকতা! স্বীকার করিতে হয়। 
“ন স্যাতাং পত্রসাক্ষিণৌ” এই বচন থাকায় লিপি এবং সাক্ষির অভাব 

হইলে অনুমান অবলম্বন করিতে হইবে ইহ! উক্ত হইল ॥১৮৫॥ 



টি, সি সস আট ৩০১০ এ রর, পপ ৯৮ ৰ 
দায়ভাগঃ | ৩৫৯ 

কুতিনো মম প্র ইত্যর্ঘ; সর্বেরষামেব মুনীনাঁং' বেদার্থনিবন্ত্বেন বেদানাং 
পবম্পববিরোধাভাঁবাৎ তত্তদ্চনেহপি বিবোধা নান্তেব আপাততঃ প্রতীয়মান- 

তদিবোঁধে! স্ভায়সচিবানুমানেন তেষাঁং তাঁৎপর্য্যার্থবিশেষমবধার্য্য পরিহ্বতো যদি 

তদা অনেনৈবাম্মীকং প্রযত্পার্থক্যে অবিবেচকাঁনুবজন্ত আকষ্চিৎকরত্বমিতি 

ভাঁবঃ। মনীষা সম্বাদেতি পাঠে প্রমাঁণদশিনাঁং বুদ্ধিম্বাদকবণায় তৈঃ স্বয়ং 

পর্যযালোচনয়া যন্নির্ীতং অন্মাভিবপি তদেবোপনিবদ্ধমিত্যেতৎ প্রদর্শনার্থমেব 

প্রযদ্ব ইত্যর্থঃ | 
সেতু ভবাবের্গদেকহেতু কৃত্ব! হৃদজে পরদেবতাজ্বী | , 

* ধীমদ্হুরূহে খলু দায়ভাঁগে শ্রীকষ্ণবিপ্রো বিবুতিং বিতেনে ॥ 
টিগ্লনী বিশদার্থেয়ং নিগুঢ়ার্থপ্রকাশিনী। 
ধীবামোদকরী নায়। দায়ভাগপ্রবোধিনী ॥ 

ইতি ্রীকষ্ততর্কালঙ্কারভট্টাচায্যকতা দাঁয়ভাগ প্রবোধিনী সমাপ্ত । 

ৃ 

প্র 

শ্রীকবাচার্য প্রভৃতির প্রতি সাতিশয় ভক্তি থাকায় যাহাঁদের দায়ভাগ 

| তত্বের প্ররুষ্ট বোধ একেবাবে দুরীকৃত হইয়াছে, সেই সকল অবিবেচক 
ব্যক্তিব সস্তোষ লম্প্দন আমার এগ্রন্থের সাঁধ্য নহে! পরস্ত বেদাদি 

 শান্ত্রানুসারি বুদ্ধিসম্পন্ন মন্ুপ্রভৃতি মুনিগণের পররম্প বচনের অবিরোধ 

সম্পাদনেব* নিমিত্ই আমার এই প্রযন্ন। 

ব্হবিধ প্রাচীন গ্রন্থকারেব নানাবিধ ব্যাখ্যা হইতে সমুৎপন্ন সংশয়ের 
ভঞ্জনার্থ সথধীগণ জীমূতবাহন কর্তৃক প্রণীত এইপ্রকরণ ধ্যান করিবেন। 

পরিভদ্রকুলে উৎপন্ন শ্রীমান্ জীমৃতবাহন নামক গ্রন্থকার বিদ্বগণের 
ংশয়চ্ছেদের নিমিত্ত এই দায়ভাগ গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন । 

সম্পূর্ণ। 

টি বি স্পা পাপা পপ পা শিস 

টি টি ০৮ 
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দায়ক্রম-সংগ্রহ৪। 

ও নমে। গণেশায়। 
স্পা হিপ চি রিপা 

নগগদন্বাপদদ্বন্ মাঁপদাং ক্ষয়সাধনং | 
“ বিশ্বকোটিবিনির্দ্ণস্থিতিসংহাঁরকারণং ॥ 

নিধায় হৃদয়ে দাঁয়াধিকারক্রমসংগ্রহঃ | 

ক্রিয়তে পণ্ডিতামোদী শ্রীমচ্ছীকৃষ্ণশ্্রণা ॥ 

প্রথমোইধ্যায়ঃ। 
অথ দায়াধিকারক্রমঃ | 

তত্রাদৌ সৃতধনে পুত্রস্যাধিকারঃ। উর্দধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ : 
সমেত্য ভ্রাতরঃ সমং। ভজেরন্ পৈতৃকং রিকৃথমনীশাস্তে হি 
জীবতোঃ| ইত্যাদি বচনৈঃ পিতৃমরণানম্তরং পুভ্রন্য স্বত্ব- 
জ্বাপনাৎ। তদভাঁবে পৌত্রম্য তদভাবে প্রপৌত্রস্যাধিকাঁরঃ | ! 
পুত্র পৌন্রঃ প্রপৌনত্রশ্চ তত্দ্ধা ভ্রাতৃসন্ততিরিতিবচনাঁৎ | 
মৃতপিতৃকপৌত্রস্থৃতশিতৃপিতামহকপ্রপৌত্রয়োঃ পুত্রেণ সহ 
তুল্যাধিকারঃ «€তষাং পার্বণপিগুদাতৃত্বেনোপকারাঁবিশেষাঁৎ। ূ 
জীবৎপিতৃকয়োস্ত পৌত্র প্রপৌন্রয়োর্নাধিকারঃ | পার্ববণপিপগু- ৷ 
দাঁনাভীবেনোপকারাভাবাঁৎ। এষাঁমভাবে পত্বী ধনাধিকারিণী। 

ূ 
ৃ 

] ' 

পত্বী দুহিতরশ্চৈব পিতরে। ভ্রাতরস্তথ! | তৎস্থতোগোত্রজে- 
বন্ধুঃ শিব্যঃ সব্রহ্মচারিণঃ | এষামভাবে পূর্ব্বেষাং ধনভাগুত্তরো- 

. ড় £ 



: 

২ * দায়জ্রম-সং রহঃ শপ 

ত্বরঃ| ইত্যাদি বচনাৎ। এবমপুত্রধনং পত্ব্যভিগামি তদভাবে 
ছুহিতৃগামীত্যাঁদিবিফুবচনাচ্ট । তত্রায়ং বিশেষঃ। পত্বী- 
তদ্ধনং ভূপ্জীতৈব নতু তস্য দাঁনাধমনবিক্রয়ান্ কর্তমর্থতি। 
তদাহ কাত্যার়নঃ | অপ্ুত্র! শয়নং ভর্তঃ পালয়ভ্তী গুরে স্থিতা। 
ভুঙ্জীতামরণাৎ' ক্ষান্ত দায়াদ! উদধমাপ্র যুঃ। গুরৌ শ্বশুরাদ 
ভর্তৃকুলে স্থিত । যাঁবজ্জীবং তদ্ধনং ভর্ভূধনং ভূপ্জীত ন তু 
স্ত্রীধনব স্থাঁচ্ছন্দ্যং দাঁনাধমনবিক্রয়ানপি কুবরবাত। , তস্যাস্ত 
স্ৃতীয়াং পত্ব্যভাবে যে ছুহিত্রাদয়োইধিকারিণন্তে গৃহ্নীয়ুঃ ন 
পুনজ্ঞতয় স্তেষাং ছুহিত্রাদিভ্যো৷ জঘন্যত্বীভদ্বাধকত্বান্ুপপত্তেঃ ৷ 
তথ। দানধর্্মে। স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্ত উপভোগফলঃ ম্মৃতঃ। 
নাঁপহারঃ ক্রিয়ঃ কুষুণঃ পতিদায়াঁৎ কথঞ্চন। উপভোগোহপি 
ন সুক্গবন্ত্রপরিধানীদিনা কিন্তু স্বশরীরধাঁরণেন পত্যুরুপ 
কারাত্তপ্ভোগানুজ্ঞানং। এবঞ্চ ভর্ত,রৌ্ধদেহিকক্রিয়ার্ঘমর্থানু- 
রূপং ভর্তৃপিতৃব্যাদিভ্যোদানাদিকমপ্যন্ুমতং। অতএব নাঁপ- 

হারং স্ত্রেযঃ কুযু্ুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চনেত্যাদিষপহারবচনং। 
অপহারশ্চ ধনস্বাম্যন্ুপযোগে ভবতি। অতএব বর্তনা- 

শক্ত আধমনমপ্যনুমতং তত্রাপ্যশক্তী বিক্রয়ানপি কুব্বাত। 
ভর্ভরোর্ধদেহিকক্রিয়ার্ধমর্ধানুরূপং র্তপিত্ব্যাদিভ্যো দ্যা । 
দাহ বৃহস্পতিঃ ৷ পিতৃব্ঠগুরুদৌহিত্রান্ ভর্ত,ঃ স্বতীয়মাতু- 
লান্। পুজয়েৎ কব্যপূর্তীভ্যাং ্ধানাথাতিথীন্, স্ত্রিয়ঃ। 
পিতৃব্যপদং ভর্তৃপিগুপরং দৌহিত্রপদং ভর্ভূদুহিত্সস্তানপরং 
স্বত্রীয়পদং 'ভর্তৃত্ব্রীয়সন্তানপরং মাতুলপদঞ্চ ভর্তৃমাতুলপরং। 

তদেবমাদিভ্যোদদ্যান্ন পুনরেতেষু সৎস্থেব স্বপিতৃকুলেভ্যঃ, পিতৃ- 

হি... 
[ ৪৬ ] ১ 

শপ সস পপ 
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ব্যাদিবচনাঁনর্ধক্যাৎ। 'তদনুমত্যা স্বপিতৃমাতৃকুলেভ্যোহপি 
দদ্যাঁৎ। তদাহ নারদ | ম্বৃতে ভর্তর্ধাপুত্রায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভুঃ 
স্্িয়াঃ | বিনিয়োর্গার্থরক্ষান্ত ভরণে চ স ঈশ্বরঃ | পরিক্ষীণে 
পতিকুলে নির্ঘ্মনুষ্যে নিরাশ্রয়ে। তৎসপিণ্েষু চাস 
পিতৃপক্ষঃ প্রতভূঃ স্মতঃ | বিনিয়োগে দানাদৌ । পতিপুত্রা- 
ভাবে ভর্তৃকুলপরতন্ত্রতা তস্য! ইতি দায়ভাগঃ। পত্বী চাধুন! 
সবর্ণেব কলাঁবসবর্ণবিবাহনিষেধাৎ।, 

পত্ত্যভাবে হুহিতা। অপুত্রস্য চ কন্যা স্বা ধর্মজা' পুত্র- 

বদ্ধরেদিতিবচনাৎ । ম্বা সবর্ণা, ধর্মজা ওরসী। তত্রাপি 
প্রথমং কুমারী । অপুত্রস্য স্বৃতস্য কুমারী রিকৃথং গৃহথীয়াঁৎ 
তদভাঁষে চোঁ়া ইতি পাঁরাশরীয়াৎ। তত্রায়ং বিশেষঃ। 
কন্যা জাতাধিকাঁরা পশ্চাৎ পরিণীতা সতী অবিদ্যমানপুত্রা 

যর্দি জ্রিয়েত তদা তৎপিতৃদায়ে সপুত্রায়াঃ সম্তাবিতপুত্রা- 
য়াশ্চ যুগপত্তল্যাধিকারঃ ন তু তন্ত্র বদীনাং স্ত্রীধন এব 

তেষামধিকারাৎ। এতয়োরেকতরাভাবেইন্যাঁধিকারিণী, উক্ভ- 
পরাঁশরবচনাৎ। সদৃশী জদৃশেনোঢা সাধী শুশ্রুষণে 
রতা। কৃতাহকৃতা বা পুত্রস্য পিতুর্ধনহরী তৃ ৷ ইত্যাদি 

বচনাৎ, স্বপুত্রদ্ধারেণ পার্কণপিতৃদাতৃতয়া ঘয়োরুপকারাবিশে- 
যাচ্চ। বন্ধ্যাপুত্নহীনাবিধবয়োস্ত গুত্রদ্বারেণ পার্ববণপিগুদানো- 
পকারাভাবাৎ , পুত্রবতীসন্তাবিতপুত্রয়োরসব্বেইপি নাঁধিকারঃ 

ইতি দীক্ষিতমতং : দায়ভাগকৃতাপ্যাদৃতমিতি বোধ্যং। 
সর্ধবছুহিত্রভাবে দৌহিত্রস্যাধিকারঃ। দৌহিক্রোহাখিলং 

রিক্থমপুত্রস্য পিভূহরেৎ 1 সএব দদ্যাৎ দো পি পিত্রে 
চটি. লন ________ গ্র 



শা দীয়ক্রম-সংগ্রহঃ 1 

মাতামহাঁয় চ, ইত্যাদিবচনাৎ। পিতুঃ মাতৃঃ পিতুরিত্যর্থ! । 
অপ্ুক্রস্যেতি ছুহিতৃপর্ধ্যস্তাভীবোপলক্ষণং, অন্যথা! পত্বী 

ছুহিতরশ্চৈবেত্যাঁদি যাঁজ্ৰবন্থ্যবচনবিরোধঃ স্যাৎ । অতএবোক্ত- 
বচনাৎ পুন্রাভাব এব ছুহিত্সত্েহপি দৌহিত্রীধিকারঃ ইতি 
গোবিন্দরাজমতমপাস্তং। মৈথিলাস্ত পত্ীছুহিতরশ্চৈবে- 
ত্যাদি নানাবচনবোধ্যাধিকাঁরিণাঁং সর্ব্ব্ষাৎ পশ্চান্দৌহিত্রাধি- 
কারমাহুঃ তদসঘ, * রাজ্ঞোহপ্যধিকারিতয়া পরিগ্ণিতত্বাৎ 
তদন্ডাবস্য করদাপ্যসম্ভবাৎ ; ফলতোদৌহিত্রস্যাধিকারাঁভাব 
এব পর্য্যবসানে দৌহিত্রস্যাধিকারপ্রতিপাদকবচনানাং নির্ধিবি 
যয়ত্বাপতেঃ। 

দৌহিত্রাভাবে পিতুরধিকাঘঃ। বিভক্তে সংস্থিতে বি্তং 
পুত্রাভাবে পিত৷ হরেদিতি কাত্যায়নীয়াৎ, ম্ৃততোগ্যপিগুয়- 
দাতৃত্বেন উপকারকত্বাচ্চ। মিশ্রাস্ত তদভাবে মাতৃগাঁমি তদ- 
ভাঁবে পিতৃগামীতি বিষু্বচনে পাঁঠং. কঙ্গযিত্বা পিতুঃ পূর্ব্ষং 
মাতুরধিকারমান্ স্তন্ন তদভাঁবে পিতৃগামি তদভাবে মাতৃগামীতি 
বিপরীতপাঠস্যৈবাকরসিদ্বত্বাৎ। তখৈব সর্বৈরৈর্নিবন্ধভিলিখিত- 
ত্বাৎ উক্তকাত্যায়নবিরোধাৎ। বীজস্যৈব চ যোন্ভাশ্চ বীজ- 
মু্রুষ্টমুচ্যতে ইতি মনুবচনাবগতৌৎকর্ষেণ চ মাতুঃ পূর্বৰং 
পিতুরধিকারস্যৈব শাস্ত্ার্থস্বাচ্চ। পিতুরভাঁবে মাতুরধিকার 
স্তদভাঁবে মাডৃগামীতি বিষ্ুবচনাৎ। ভার্ধ্যাপুত্রবিহীনস্য তনয়স্য 
সৃতস্য চ। মাতা রিকৃথহরী জ্ঞেয়া! ভ্রাতা বা তদনুজ্ঞয়া ইতি 
বৃহস্পতি বচনাৎ, তন্ভোগ্যপিত্রাদিপিগুত্রয়দাতৃতদ্ভ্রাতৃজন- 
নোঁপকারকত্থাচ্চ। তদভাবে সোদরস্যাধিকাঁর : স্তদ্ভোগ্য” 

, উচািিরিিরেনরা রিটা টির টারিটিরা 
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পিত্রাদিত্রয়পিগুদাতৃত্বাৎ'। সোঁদরাভাবে সজাতীয়বৈমাত্রে- 
যাণাংং তত্ভোগ্যপিত্রাদিত্রয়পিগুদাতৃত্বাৎ। পিতরো ভ্রাতর- 
স্তথেতি যাজ্বন্্যবচনাদেকপিতৃজাতত্বেন বিমাতৃপুত্রাণামধি 
কারঃ। অত্র যদি সোদরাসোদরৌ! ভ্রাতরো অসংসৃষ্টিনে! 
স্যাতাং তদ৷ সোদরস্য ধনং সোদর এব গৃহ্ীয়াৎ, যথ। সোদরস্য তু 
সোদর ইতি বচনাৎ। ত্র সংস্ষ্ট্য সোঁদরোইসংস্থপ্ভী সোদরশ্চ 
তদ! উভার্যামেব গ্রহীতব্যং তদিতি, অন্ঠোদর্য্যস্ত সংস্যগ্ভীতি 
বচনাৎ। যদ! সোদরাসোদরো! সংস্থষ্রিনৌ তদা সংস্থত্তী.সে্দর 
এব গৃহীয়াৎ তস্যোভয়ধর্মমবত্বাৎ। সংহ্গ্রিনস্ত সংস্ষ্টীতি 
বচনাৎ। এবমধিকারিত্বং সোদরাসোদরভ্রাতৃপুত্রাণামপি। 
তদভাবে সোদরভ্রাতৃপুত্রস্যাধিকারঃ নতু বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্রস্য 
তদ্দতধনিপিতৃপিতাঁমহুপিণ্ডে ধনিমাতৃপিতামহীভোগ্যত্বাভাবেন 
সোদরভাতৃপুত্রাপেক্ষয়। স্যুনৌপকারকত্বাৎ। স্বেন ভত্রণ সহ 
শাদং মাতা ভূঙফক্কে স্বধাময়ং। পিতামহী চ শ্বেনৈব স্বেনৈব 
প্রপিতামহীত্যাদিযু পিত্রাদিপিণ্ডে পিগুদাতুমাত্রাদীনামেঘ 
তভোগশ্রদতেঃ। সংসর্গ্যসংসগিসোদরভ্রাতৃপুত্রেহু সংসগিসোদর- 
ভরাতৃপুত্রস্যাধিকারঃ । এবং সংসর্যসংসগ্িবৈষাত্রেযভ্রাতৃপুত্রে্ 
সংনগিবৈমাত্রেযভ্রাতৃপুত্র্যাধিকারঃ | যদ! তু অসংসর্গিসোদর- 
্াতৃপুত্রঃ সংসর্গী চাসোদরভ্রাতৃগুত্র স্তদা তয়োধুগপদধি- 
কারঃ। , যদ! পুনঃ সোদরবৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুজে। সংসর্গিণো 
অসংনর্গিণৌ বাঃ তদোভয়খৈব সোদরক্রাতৃপুত্রস্যাধিকারঃ। 
ভ্রাতৃপুত্রাভাবে 'ভ্রাতৃপৌত্রস্যাধিকারঃ ধনিভোগ্যপ্রপিতাঁমহ 
পিগুদাতৃত্বাৎ অপিগুত্বাচ্চ। ভ্রাতৃপ্রপৌত্রস্ত নাধিকারী ধনি- 
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পিতৃঃ পঞ্চমত্বেন উপকারকত্বাভাঁবাঁৎ। অত্রীপি সোঁদর 
বৈমাত্রেয়ভরাতৃপুত্রবৎ ক্রমোবোধ্যঃ। ভ্রাভৃপৌত্রাভাবে পিতৃ- 
দৌহিত্রস্যাধিকারঃ ধনিপিত্রাদিত্তয়পিগুদাতৃত্বাৎ। অত্র 
সোঁদরভগিনীপুত্রবৈমাত্রেয়ভগিনীপুত্রয়োস্তল্যবদর্ধিকাঁর ইত্যা- 
চা্ধ্যচুড়ামণিঃ . পিতুর্োহিত্রাাবে ভ্রাতৃদৌহিত্রোইধি- 
কারী; ধনিভোঁগ্যপিতৃপিতাঁমহপিগুদাতৃত্বাৎ । তদভাবে 
পিতামহস্যাধিকারঃ। দৌহিত্রান্তস্বসন্তানাভাবে পিতুরধিকার- 
বৎ পিতৃর্দৌহিত্রানস্তাভাবে' পিতামহাঁধিকারস্য সাংঘৃষ্টিকন্তায়- 
সিদ্বত্বাৎ ধনিভোগ্য প্রপিতামহপিগুদাতৃত্বা্চ। পিতামহাভাবে 

পিতামহা! অধিকারঃ। অনপত্যপ্য পুত্রস্য মাতা দায়মবাপ্র, 

যাৎ। মাতর্য্পি চ বৃতায়াং পিতুমণতা হরেদ্ধনমিতি মন্ুবচ- 

নাৎ। যথা পিত্রভাবে মাতা তথা পিতামহাঁভাবে পিতামহীতি 
সাংদৃষ্টিকম্ায়েন পিতামহাৎ পরং পিতামহযধিকারঃ। পিতা- 
মহাভাবে পিতৃব্স্যাধিকারঃ, ধনিভোগ্যপিতামহপ্রপিতামহু- 

পিগুদাতৃত্বাৎ। তদভাঁবে পিতৃব্যপুজ্রস্যাধিকারঃ তস্যাপি 

ধনিপিতামহ্প্রপিতামহপিগুদাতৃত্বাৎ। তদ্ভাবে পিতৃব্য- 
পৌত্রস্যাধিকারঃ, তদ্যাপি ধনিভোগ্যপিতামহপিগুদাতৃত্বাৎ। 
পিতৃব্যপৌন্রাভাবে পিতামহদৌহিত্রস্যাধিকারঃ, ধনিভোগ্য- 
পিতামহ্প্রপিতামহপিগুদাতৃত্বাৎ যদ্যপি ধনিভোগ্যপিশুদয়- 
দাঁতৃত্বেন ধনিভোগ্যৈকপিগুদাতুঃ পিভৃব্যপৌত্রাছুপকারাধিক্যং 
তথাপি পিতৃব্যপৌত্রস্যাদীবধিকারঃ সপিগুত্বেন বলবত্বাৎ1 

পিতামহদ্দৌহিত্রাভাবে পিভৃব্যদৌ হিত্রস্যাধিকারে! ন দাঁয়ভাগ- 
মতং।  ধনিভোগ্যতৎপিতামহপ্রপিতামহপিগুছয়দাতৃত্বাৎ | 

১ উরি টির 
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ততঃ প্রপিতামহ প্রপিতামহ্যোঃ ক্রমেণাধিকারঃ ৷ প্রপিতা- 
1 মহপিগুস্য ধনিভোগ্যত্বাৎ পূর্ব্বোক্তসাংদৃষ্টিকন্তায়সিদ্ধত্বাচ্চ। 
ততঃ পিতামহভ্রাতাধিকারী-। তদভাবে পিতামহভ্রাতৃপুত্র 

| স্তদভাবে শ্পতামহভ্মতৃপৌত্র স্তেষামপি ধনিভোগ্যতৎ- 
প্রপিতামহপিগুদাতৃত্বাৎ । তদভাবে প্রপিতামহদৌহিত্রোহধি- 
কারী ধনিভোগ্যপ্রপিতামহপিগুদাতৃত্বাৎ। ততঃ পিতামহভ্রাতৃ- 
দৌঁহিব্রোহধিকারী ধনিভোগ্যপ্রপিতামহপিগুদাতৃত্বাৎ । তদ- 
ভাবে মাতামহ স্তদভাবে মাতুলঃ তদভাবে মাতুলপুত্র স্তদভাঁবে 
মাতুলপৌত্রঃ । মনুনা, ত্রয়াণামুদকং কার্ধ্যং ত্রিযু পিগুঃ প্রব- 
ভতে। অনভ্তরঃ সপিগাদঘ স্তস্য তস্য ধনং হরেৎ। ইত্যাভ্যাং 
বচনাভ্যাং উপকারানন্তর্ধ্যক্রমেণ ধনাধিকারপ্রতিপাঁদকাত্যাং 
তেষাঁমধিকাঁরপ্রতিপাদনাৎ এতয়োর্দায়ভাগপ্রকরণে কথনস্য 
উপকারক্রমেণ ধনাধিকারজ্ঞাপনৈকপ্রয়োজনকত্বাদন্যথা দায়- 
ভাগপ্রকরণে তছুপাদানং বৈয়্ধ্যং। তদভাবে মীতামহদৌহি- 
ভ্রোহধিকারী তদভাবে প্রমাতামহঃ | তদভাবে প্রমাতামহ- 
পুত্রঃ তদভাবে প্রমাতামহপো'ত্র স্তদভাবে প্রমাতামহপ্রপৌন্র 
স্তদভাবে প্রমাতামহদৌহছিত্রোহধিকারী । তদভাবে ব্বদ্ধ- 
প্রমাতামহ স্তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহপুত্র স্তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাত- 

মহপৌত্র স্তদ্ভাঁবে বৃদ্ধপ্রমাতানহপ্রপৌত্র স্তদভাবে বৃদ্ধ" 
প্রমাতামহদৌহিত্রোহধিকারী। এবাং স্বৃতধনিভোগ্যপিগ- 
দাঁতৃণামভাঁবে 'সকুল্যঃ। অত উর্ধং সকুল্যঃ স্যাদাচার্ধ্যঃ 
শিষ্যএর বা ইতি“মনুবচনাঁৎ। সকুল্যোহপি ছবিবিধঃ। অধস্তন 
উদ্ধতনস্চ। অত্র প্রপৌত্রপুত্রাবধয়োইধস্তনাস্ত্রয়ঃ | বৃদ্ধ- 
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গ্রপিতামহাদিত্রয়ঃ পূর্বের্ব উর্ধতনাস্তত্রাপ্যাদাবধস্তনানাং সকু- 
ল্যানাং ক্রমেনীধিকারঃ | তেষাঁং স্বৃতভোৌঁগ্যপিগুস্য লেপদাতৃ- 
ত্বা। তেষামভাবে উদ্ধাতনানাং ত্রয়াণাং ক্রমেণাধিকারঃ বৃদ্ধ- 
প্রপিতামহাদিত্রয়পিগুলেপস্য ধনিভোগ্যত্বাৎ তহুসন্ততীনাঞ্চ 
ধনিদেয়পিগুলেপভুগভ্যো বৃদ্ধপ্রপিতাঁমহাদিভ্যঃ পিগুদাতৃ- 

ত্বাৎ। বহবোজ্ঞাতয়োষত্র সকুল্য! বাদ্ধবা! স্তথা। ,যোহা সঙ্- 
তরস্তেযাঁং সোহনপত্যধনং হরেদিতি বৃহম্পতিবচনীৎ |, আখসন্ন- 

তরত্ব্' উপকারতারতম্যেন পূর্ব্বোক্তমনুবচনাভ্যামেকবাক্য- 
ত্বাৎ। এবম্িধসকুল্যাভাবে সমানোদকাঃ সকুল্যপদেন উপাতা 
মন্তব্য স্তদভাবে আচার্য স্তদভাবে শিষ্যঃ, আঁচার্য্যঃ শিষ্য এব 

| বা ইতি মনুন! ক্রমেণ তয়ে'র্ধিকারপ্রতিপাদনাৎ। আচার্য্যশ্চ, 
| উপনীয় দদছ্েদ মাঁচার্ধ্যঃ স উদাহৃতঃ | ইত্যনেনোক্ত স্তদ- 
ভাবে সহবেদাঁধ্যায়িস্রহ্ষমচারিণঃ, শিষ্যঃ সব্রহ্গচারিণঃ ইতি 
যাঁজ্ৰব্থ্যাৎ ।' তদভাঁবে স্বগ্রামস্থাঃ সগোত্রজীঃ | তদভাবে 
তথাবিধাঁঃ সমানপ্রবরাঃ, পিগুগোত্রফিসন্দ্ধ! রিকৃথং হরেয়ুরিতি 

গোতমবচনাৎ। উক্ত পর্য্যস্তাভাবে তদ্গ্রামস্থাস্ত্রৈবিদ্যত্বাদি- 
গুণযুক্তা ব্রাহ্মণ ধনাঁধিকারিণঃ, সর্ব্বষোমপ্যভাবে তু ব্রাঙ্গপা 

ধনহীরিণঃ ৷ ত্রেবিদ্াঃ শুচয়োদান্তা এবং ধর্ম্োন হীয়তে। 
ইতি মন্ুবচনাঁৎ। এতেধাঁমভাবে ব্রান্ষণ্ঠনবর্জং রাঁজাধি- 

কারী। তথাঁচ মনুঃ ৷ অহাধ্যং ব্রাঙ্মণধনং রাঁজ্ঞা নিত্যমিতি 

স্থিতিঃ। ইতরেধাস্ত বর্ণানাং সর্ববাভাবে হরেম্নপই। ইতি | 
্রাঙ্মণধনস্য গুণবদ্ত্রাক্ষণপর্য্স্তাভাবে ত্রা্গণান্তরস্য গ্রীমাস্তর- 
্থস্যাপ্যধিকারো নতু রাজ্ঞামিত্যবধেযং। বানপ্রন্ছষতি 
৪ ্ী 
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্রঙ্ষাচারিণাং ধনং ধর্মভ্রাতৃমচ্ছিষ্যাচার্য্যা গৃহ্ীযুঃ | তদভাবে |. 
চৈকতীর্থবানী একাশ্রমী বা গৃহীয়াৎ। তখাচ যাজ্বঙ্থ্যঃ | 
বানপ্রস্থযতিত্রক্ষচাঁরিণাং 'ধনহারিণ? ক্রমেণাচার্ধ্যসচ্ছিষ্য- 

ধন্মভ্রাত্রেকতীর্থিনঃ। ক্রমেণ প্রতিলোমন্রমেণ তেন ব্রহ্ষ- 
চাঁরিণো ধনে আচার্ধ্যঃ ৷ যতিধনে সচ্ছিষ্যঃ | বানপ্রস্ছবনে এক- 

তীর্ঘবাসিরূপ একাশ্রমবাসিরূপো! বা ধর্মভ্রাতাধিকা রীত্যর্থ;। 

ব্রহ্মচারী, চ দ্বিবিধঃ নৈষ্ঠিক উপকুর্ববাণশ্চ। তত্র নৈষ্ঠিক- 
ধনে আঁচার্ষ্যশ্যৈবাধিকাঁরঃ। পিত্রার্দিপরিত্যাগেন যাবজ্জীীব- 
নাচার্য্যকুলবাসাঁদিনিষ্ঠায়। স্তেন কৃতত্বাৎ। উপকুর্ববাণস্ত তু ধনং 
পিত্র।দিভিরেব গ্রাহাং। তম্ত পাঠার্থমেবাচার্যনিকটগততয়! 
তাদৃশবিরহাদিতি দায়তাগঃ। ইতি স্বৃতপুংধনাধিকারিণং ॥ 

ঘ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ। 
অথ স্ত্রীধনাধিকারিক্রমঃ | 

তত্র কুমারীধনে প্রথমং সোঁদরভ্রাতাধিকারী তদভারে মাতা 
তর্দভাবে পিতা । খকৃথং ম্বতীয়াঃ কন্যায়া গৃহীয়ুঃ সোদরাঃ 
ত্বয়ং। তদভাবে ভবেনম্মীতু স্তদভাবে ভবে পিতুরিতি নারদ- 

বচনাৎ। এতচ্চ কন্তাঁয়া বরদভাতিরিক্তবিষয়ং। বরদতধনে 

বরোহধিকারী স্বঞ্চ শুহ্কং বরোগৃহীয়াদিতি পৈঠীনসিবচনা। 
অধথাগচ্ছেৎ সমুঢ়ায়াং দতং পূর্ববরোহরেৎ। মবৃতায়াং দত্ব- 

মাদভাৎ পরিশোধ্যোভয়ব্যয়ং ইতি নারদবচনাচ্চ। 
অধোঁঢান্ত্রীধনীধিকারিনিরূপনার্থং তদ্ধনং নিরূপ্যতে। তত্র 

নারদঃ। অধ্যগ্যধ্যাবাহনিকং ভর্ভৃদায় স্তথেব চ। ভ্রাতৃদত্তং পিতৃ- 
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ভ্যাঞ্চ ষড়বিধং স্ত্রীধনং ম্বৃতং। অত্র চ ষট্সংখ্যা ন বিবঙ্গিতা 
স্্রীধনস্য বহুবিধস্য বক্ষ্যমাণত্বাঁৎ ৷ অধ্যগ্িঘনমাহ ক্যাত্যায়নঃ ॥ 
বিবাহকালে যত স্ত্রীভ্যোদীয়তে হাগ্নিসমিধৌ । তদধ্যগ্নিকতং 
সন্ভিঃ স্ত্রীধনং পরিকীর্তিতং ৷ বিবাঁহকালশ্চ বৃদ্ধিশ্রীদ্ধাদিপত্যন্ভি- 
বাঁদনপর্য্যস্তক্মলঃ। তৎকাললবমেব ধনং যৌতকং যুমিশ্রুণে 
ইতি ধাত্বনুসারাৎ মিশ্রুতা তু স্ত্রীপুংসয়োরেকশরীররূপতা 
যতো বিবাহাস্তবতি | তথাচ শ্রুতিঃ। অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈ- 
মধংসনি ত্বচা ত্বচমিতি | তথা ব্যাসঃ | বিবাহকালে যৎকিঞ্চি- 
ছরায়োদ্শ্টা দীয়তে। কন্ায়াস্তদ্ধনং সর্বমব্ভাজ্যঞ্চ বন্ধুভিঃ | 

উদ্দিশ্য কন্যায়া ইদং ভবতু ইত্যুদ্দিশ্য বরায় দীয়তে বরহস্তে 
সমর্প্যতে নহ্েতদভিসন্ষিং বিাগীত্যর্থঃ। তেন পুরর্ববচনে- 
ইগ্পসিসম্নিধাবিতি অত্র বচনে বিবাহকাঁল ইতি দ্বয়মপৃযুপলক্ষণং 
যদ! কদাচিদেব কন্যামুদ্দিশ্য বরহস্তসমপিতন্যৈব কন্যাঁধনত্বাৎু 
অভিসন্গিমূলত্বাদেব স্বামিত্বস্য | অতএব বরায়েত্যুপলক্ষণং ৷ 

অন্যহস্তসমর্পণেহপি তাদৃশীভিসন্ষিসত্বে কন্যায়াএব তদ্ধন- 
 মিতি। অধ্যাবাহনিকমাহ কাত্যায়নঃ | ষুপুনলভতে নারী নীয়- 

মানা হি পৈতৃকাঁু। অধ্যাবাঁহনিকং নাম স্ত্রীধনং পরিকীন্ভিতং | 
পৈডৃকাদিত্যেকশেষস্তেন ভতৃুহে নীয়মীন! পিতৃমাতৃকূলাৎ 
যদ্ধনং লভতে তদধ্যাবাহনিকধনমিত্যর্থঃ। ভর্ভৃদায়ো ভর্তৃদদ্ধং 

 ধনং। ভর্তৃদাঁয়ং মৃতে পত্যো বিশ্যসেৎ স্ত্রী যথেচ্ছতুট | বিস্ত- 
মানে তু সংরক্ষেৎ ক্ষপয়েৎ তৎকুলেহম্যথ| ।' ইতিবচনাস্তরে 

| কাত্যায়নেনৈব দাঁয়পদশ্য দত্তে প্রযুক্তত্বাৎ ।* ন চাত্রাপি দায়- 
| পর্দং সংক্তাম্তধনপরমেবেতিবাচ্যং, 'বি্যমানে তু সংর্ক্ষেদিত্যুত- 

| 

| 

সে রি জর ক লাজ পর জপ্ত এং আপ আসা সপ শি আপে ক জরি ০৪ ৯০ ৫৯০৫০৪৪৯৭৯০ ০ আআ পরি,এএজগঞাল হাস, হর শত পপ সক পথ আজ ০ আনি শন অপার 
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রবার্ধীসংগতেঃ, পত্যো জীবতি স্ত্রীসংক্রান্তভর্ত দায়াপ্রসক্তেঃ 
ন তু স্বৃতভর্ত সংক্রাস্তধনপরং ভর্ভঘায়পদং স্ত্রীধনপ্রকরণাৎ 
সংক্রাস্তধনস্য স্ত্রীধনত্বাভাবাহ্ধ তথাত্ে দদাতেগৌণত্বাপতেশ্চ 
ক্ষপয়েৎ স্থাপয়ৈৎ তশকুলে ভর্তকুলে দেবরাদৌ । অন্যথা স্বয়ং 
রক্ষণাসামর্থ্যে। তথা চ যাজ্ঞবঙ্থ্যঃ । পিতৃমাতৃপতিভ্রাতৃদত্ত- 
মধ্যম্যপাগতং । আধিবেদনিকং চৈব জ্ত্রীধনং পরিকীতিতং । 
দবিতীয়বধাহীর্থিন। পুর্ববস্ত্রিয়ে পারিতোধিকং যদ্ধনং দত্তং 
তদাঁধিবেদনিকং অধিকন্ত্রীলাভার্থতবাত্তস্য । তথ! দেবলঃ1'বৃন্তি- 
রাঁভরণং শুল্কং লাঁভশ্চ স্ত্রীধনং স্মৃতং ৷ ভোত্দী তৎ স্বয়মেবেদং 
পতির্নাহ্ত্যনাপদি ৷ বৃতিরমাচ্ছাদনং । শুক্কমাহ কাত্যায়নঃ। 
গৃহোপক্ষরবাহ্থানাং দোহ্াাভরণক্কর্টিণাং। মূল্যং লব্বঞ্চ যৎ. 
কিঞ্চিত গুন্কং পরিকীত্তিতং | স্ত্রিয়া গৃহাদিকর্শিরপশিল্লি 
স্বভর্তৃধরেণ অন্যেয়াং গৃহাঁদিকর্নিষ্পাদনাছৎকোচবিধয়া- 

ইন্যেভ্যে। যদ্ধনং লব্ধং ত€ শুক্কং তদেব বেতনরপমূল্যং ভর্তৃ- 

প্রেরণার্ঘতবাৎ। উপস্করঃ সম্মার্জনী বাহ্থা বলীবার্দীদয়ঃ 
দোহা! ধেনবঃ | লাভোনিধ্যাদেঃ | তথাচ বিষ্ুঃ | পিতৃমাতৃম্ত- 
ভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন,/পাঁগতং । আধিবেদনিকং বন্ধুদত্তং শুল্কাস্বা- 

ধেয়কমিতি স্ত্রীধনং। বন্ধুপদেন মাতুলাহ্যপাদানং । অন্বাধেয়- 

মাহ দেখলঃ। বিবাহাঁৎ পরতো যত্ত্ লব্ধং ভর্তৃকুলাৎ স্ত্রিয়া। 
অন্বাধেয়ং.তহুত্তস্ত লব্ং বন্ধুকুলাতখা । উর্ধধং লব্বস্ত য কিঞ্িৎ- 
সংস্কারাৎ শ্রীতিতঃ স্তিয়া । ভর্তঃ সকাশাৎ পিত্রোর্ববা অস্বা- 

ধেয়স্ত তদ্ভূগুঃ [ বন্ধুকুলাদিত্যন্র বন্ধুপদেন মাতাপিত্রোরপা 

1 দ্বানং। তেন ভর্ভৃ্ারেণ সন্বদ্ধিনাং শ্বগুরাদীনাং মাতাপিভৃ- 

__________________ প্ 
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ঘ্বারেণ সন্বদ্ধিনাং মাতাঁমহপিতামহাঁদীনাঞ্চ সকা শা বিবাহাৎ 
পরতো ধযল্লন্ধং ধনং তদস্বাধেয়মিতি প্রথমবচনস্যার্থঃ1 বিবা- 

হাৎ পরতোভর্ভ,ঃ পিত্রোর্ববা সকাশাৎ যল্লবং ধনং তদপ্যদ্বা- 
ধেয়কমিতি ছ্বিতীয়বচনস্যার্থঃ। তদেবং নানামুন্নিভির্ানাবিধ- 
স্্রীধনকীর্তনান্নারদবচনে ষট.সংখ্যা ন বিবক্ষিতা, কিন্তু স্ত্রীধন 
পরাণ্যেব বচনানি। সংক্ষেপতস্ত তদেক ধনংশীধনং যদ্ধনে 
তর্তৃতঃ স্বাতন্ত্রেণ স্ত্রিয়া যথেষ্টবিনিয়োগাহ্ত্বং শীন্্রবোধিত” 
ভবতি তচ্চ শাস্ত্র কাত্যায়নঃ। প্রাপ্তং শিল্পেস্ত যদ্বিততং প্রীত্যা- 
চৈব যদন্তঃ | ভর্ভ স্থাম্যং ভবেত্তত্র শেষস্ত জ্রীধনং ম্মতং 

উচ়য়া কন্থায়। বাপি গত পিতৃগৃহেহথবা । ভর্তঃ সকাশাৎ 
পিত্রোর্ধবা লব্ধং সৌদায়িকং স্ৃতং ৷ সৌদায়িকং ধনং প্রাপ্য 
সত্রীণাং স্বাতন্ত্্যমিষ্যতে। যম্মাতৃদানৃশংস্যার্ঘং তৈর্দতং তৎ প্রজী- 
বনং। সৌদায়িকে সদা স্ত্রীণাং স্বাতন্ধ্যং পরিকীন্তিতং । বিক্রয়ে 
চৈব দানে চ ঘথেষ্টং স্থাবরেষপি । শেষপদার্থং বিরণোতি 

উচ়য়েত্যাঁদি। অন্যতো ভর্ত মাতৃপিতৃকুলব্যতিরিক্তাঁৎ যল্লন্ধং 

শিল্লেন বা চিত্রকর্শসুত্রকর্তনাদিন! চ যদর্জিদিতং তত্র ভর্ভূঃ স্বাম্যং 
স্বাতন্ত্রযং অনাঁপদ্যপি ভর্তা গ্রহীতুমর্তীতি তেন তছ্ভয়ধনস্য 

্ত্স্বামিকধনত্বেৎপি ন তস্যাঃ ্থাতন্ত্যবিষয়ঃ কিন্তু বচনাত্তর্ত।রেব 
্বাতজ্র্যবিষয়ঃ | তথা চস্ত্রিয়। তদ্ধনবিনিয়োগে র্ভরনুমত্য- 
পেক্ষা ইতি। ভ্ত্রীধনং স্মৃতমিতি স্ত্রিয়াঃ স্বাতস্ত্রোণ যথেউবিনি- : 
য়োগারহং স্বতং | উ়য়েতি উচ়য়া পত্যুঃ কুলাৎ পিত্রোঃ কুলাদা- |. 

কম্য়। বাঁ যল্লব্ধং তৎ সৌদায়িকমিতার্থঃ। আনৃশংস্যমনু 
কম্পা। ক্থাবরেষগীতি ভর্ত দতস্থাবরাতিরিক্রন্ছাবরপরং। ভর্তৃদত্ত 
. নিট 
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স্থাথরে স্ত্রিয়। দানবিক্রয়নিষেধাৎ। তথাচ নারদঃ। ভর্ত।গ্রীতেন- 
যন্গতবং স্্রিয়ে তন্মিন্ মৃতেহপি ত। ৷ যথাকামমঙ্গীয়াদদ্াদা- 
স্থবরাদূতে । অত্র ভর্তদত্তেতিবিশেষণাৎ পূর্ব্বোক্তসাম্ন্ত 
কাত্যায়নবচন্নৎ ভর্ত দত্তস্থাবরাতিরিক্স্থাবরপরং সামান্যবিশে- 
ষন্ায়াৎ। ভর্তা তু ভুর্ভিক্ষাদদ যদা স্ত্রীধনং বিন বর্তনাক্ষমঃ 
তদা সৌদায়িকমপি স্ত্রীধনং গ্রহীতুমর্হতি । তাহ যাঁজ্ববন্থ্যঃ | 
দুর্ভিক্ষে ধর্মাকার্ধ্যে বা ব্যাধো সম্প্রতিরোধকে । গৃহীতং স্ত্রীধনং 
ভর্তা নাকামৌদাতুমর্থতি । সম্প্রতিরোধকে উত্তমর্ণাদিন!. স্বধুন- | 
প্রাপ্তর্থ, কৃতে আ্ীনভোজনীদিপ্রতিরোধে। উক্তে স্ত্রীধনে 

ছুভিক্ষাগ্যাপদং বিন1 তত্রানধিকারমাহ কাত্যায়নঃ। ন ভর্তা 
নৈব চ স্থতে৷ ন পিতা ভ্রাতরোন চ। আদানে ব! বিসর্গে বা 

স্্রীধনেপ্রভবিষ্বঃ । যদি হেকতরোহমীষাং স্ত্রীধনং ভক্ষয়েদ্- 
বলাৎু। সবৃদ্ধিং প্রতিদাপ্যঃ স্তাদ্দগুঞ্চেব সমাপ্রুয়াৎ। তদেক 
যদনুজ্ঞাপ্য ভক্ষয়েৎ প্রীতিপুর্বকং | মুলমেব তু দ্যপ্যঃ স্তাৎ স 

যদা ধনবান্ ভবেৎ। অথ চে স দ্বিভার্্যঃ স্যান্নচ তাং ভজতে 

পুনঃ | প্রীত্যাভিস্থটমপি তৎ প্রতিদাপ্যঃ স তদ্বলাৎ। 'গ্রাসা- 
চ্ছাদনবাসানামুচ্ছেদে!। যত্র যোধিতাং। তত্র শ্বমাদদীত তত্র 
বিভাগম্বকৃথনান্তথ। ৷ সবৃদ্ধিমিতি বলাদ্ গৃহীতন্ত্রীধনরূপর্ণ- 
মিতশেষঃ | অতো ন স্ত্রীধনবিশেরণং সবৃদ্ধিমিভি তদ্ধিশেষণাঁৎ 

সবৃদ্ধীত্যেব সাধু স্যাদিতি। মুলমেব ইত্যেবকারেণ বৃদ্ধি 
ব্যবচ্ছেদঃ। 'অথ চেদিতি জ্রীধনং গৃহীত্বা যদ্যপরভার্ধান! 
সহ বসতি তাঁঞ্চাবজানীন্ে তদা প্রীত্যা গৃহীতমপি রাঁজ্ঞ! বল!- 
দ্াপ্যইত্যর্থ:। গ্রাসাচ্ছাদনেতি জীবনৌপায়িকমন্বস্ত্রাদি ভর্তা 

সপ 
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ন দদাঁতি স্বয়ঞ্চ নির্দোষ! তদা স্বয়মাঁকষ্য স্ত্রিয়া তদ্গ্রাহমিত্যর্ঘঠ | 

বাসে নিবাসগৃহং | বিভাগমিতি ভর্তরি সৃতে তত্প্রাপ্তিযোগ্যাং 
শমুকিখনোদেবরাদেঃ সকাশাদাদ্রীতেত্যর্থচ ইত্যস্ত কিং 
বিস্তরেণ 1 প্ররূতমভিধীয়তে । ভদেবং স্ত্রীধঙ্গে, নিরূপিতে 
তস্যাং স্বয়ং তদ্বনাধিকারী নিরূপ্যতে। তত্র যৌতক- 
ধনে প্রথমং কুমার্ধযা এবাধিকারঃ। মাতুশ্চ যৌতকং যৎ 
স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ। ইত্যাদিমনুবচনাৎ । তদভাবে 
বাখুদতায়ান্তদভাবে চোঢ়ায়াঃ পুত্রবত্যাঃ সম্ভাবিতগুভ্রায়াস্চ 
যুগপদধিকারঃ। স্ত্রীধনং দুহিত্ণামপ্রতানামপ্রতিষিতানা- 
ঞেতি গোতমবচনাৎ। অব্র ছুহিত্ণামিতি সাম্ান্যতঃ সর্বব- 
ছুহিতণামধিকাঁরপ্রাণ্তী অগ্রন্ভানামিত্যাদেঃ ক্রুমার্থত্বেনৈব 
সার্থকতয়। প্রথমমপ্রভা৷ কুমারী, ততোই প্রতিষ্ঠিতা বাগদতা 
তদভাবে পুনরূট। পুর্ব্বোক্তা৷ তদভাবে বন্ধ্যাবিধবয়োরপি তুল্যা- 

ধিকার ইতি বচন্বার্থঃ ৷ তত্র কুমারী বাঁগদত্তা বা জাতাধিকার! 

অনস্তরং পরিণীতা৷ সতী পশ্চাৎ বদ্ধাত্বেনাবধৃতা পুত্রমনুৎ- 
পাছ্ৈব বা বিধব! ভূত। তদ! তস্যাং স্বৃতায়াং তৎসংক্রান্তমাতৃ- 
ধনে ভগিন্যোঃ পুত্রবতীসম্ভাবিতপুত্রয়োঃ তয়োরভাবে বন্ধ্যা- 

বিধবয়োরপ্যধিকারঃ ন তু তন্তর্ভঃ ভর্রধিকা রস্য স্ত্রীধনবিষয়ত্বাৎ 
তস্য চ 'সংক্রান্তধনত্েন স্্রীয়নত্বাভাবাদিতিবোধ্যং | বন্ধ্যাঁবিধ- 
বয়োঃ সাক্ষাৎ পুত্রদ্ধারেণ উপকারাভাবেহপি উঢামূঢাসামা- 
হ্যাঁধিকারপ্রতিপাঁদকগোতমবচনাদেবাধিকারঃ | সর্ববহ্হিত্রভাবে 
পুত্রস্যাধিকারঃ। মাতুছুহিতরঃ শেষস্থণাৎ 'তাভ্যখতেহম্বয়ঃ | 
ইতি যাজ্ঞবন্ধ্যবচনেন ছুহিত্রভাবেহম্বয়পদেন পুত্রাধিকার 
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প্রতিপাদনাৎ সর্বাপেক্ষয়া তস্যৈবাতিশয়োপকা রত্বা্চ। সৎ- 
সঙ্গজেমু তদ্গামী হুর্থে ভবভীতিবৌধায়নীয়ান্ট। পুত্রাভাবে 
দৌহিত্রোহধিকারী নতু পৌঁত্রঃ পুত্রাধিকারাৎ প্রাক্ ছুহিত্রধি- 
কারশ্রুতেঃ ত্দবাধিকায়াঃ ছুহিতুঃ পুন্রেণ বাঁধ্যপুত্রবাধস্যৈব 
্যায্যত্বৎ ৷ দৌহিত্রাভাবে পৌঁত্র স্তদভাবে প্রপ্োন্রঃ উপকার- 
তারতম্যাঁৎ | তদভাবে মপত্বীপুত্রঃ ৷ মাতুঃ স্বসা মাতুলানী- 
পিতৃব্যন্ত্রী পিতৃম্বসা। শ্বআীঃ পুর্বজপত্বী চ মাতৃতুল্যাঁঃ প্রকী- 

তিতাঃ | 'যদাসামৌরসোন স্যাৎ হতোদৌহিত্র এব বাঁ। * তুৎ- 

হতো বা ধনং তাসাং স্বত্রীয়াগ্তাঃ সমাগ্রুঃ | ইতি রহস্পতিনা 

হ্ৃতপদেন সপতীপুত্রস্যাধিকারপ্রতিপাদনাৎ অন্যথা হুতপদস্য 
ওরসবিশেষণত্বে বৈয়র্থ্যাৎ | *সপত্ীপুত্রসত্বে দেবরাধিকারা- 
পত্বেশ্চ। তদভাবে সপত্বীপৌত্র স্তদভাবে সপত্বীপ্রপৌত্রঃ তয়োঃ 
স্বভোগ্যভর্ভূ পিগুদাতৃত্বাৎ। এতৎপর্ধ্স্তাভাবে ব্রা্গদৈবার্ষ- 
গান্রববপ্রাজাপত্যাখ্য বিবাহপঞ্চকলন্ধযৌতুকধন্পে 'ভর্ড,রেবাধি- 
কারঃ। ব্রাক্ষদৈবার্ষগান্ধর্ববপ্রাজাপত্যেম্ু যদ্ধনং ৷ অগ্রজায়া 
মতীতায়াং ভর্ত,রেব তদিষ্যতে ইতি মনুবচনাৎ। ভ্ভাবে 
ভ্রাতুঃ, বন্ধুদত্তং তথা শুন্কমন্থাধেযকমেব চ। অপ্রজায়ামতী- 

তাঁয়াং বান্ধবাস্তদবাপ্ন যু । ইতি যাঁজ্ঞবন্ধ্যবচনাঁৎ । অত্র বন্ধু- 
পদেন মাতাপিত্রোরুপাদাঁনং । অতএব বান্ধবা ভ্রাতরঃ | পিতৃ- 

ভ্যাঞ্চেব যদ্দতং, ছুহিতুঃ স্থাবরং ধনং। অপ্রজায়ামতীতায়াং 
,ভ্রাতৃগামি চ সর্বদা, ইতি কাত্যায়নীয়ৈকবাক্যত্বাৎ । অক্র 
্াবরগ্রহ্ণাৎ দগ্ডাপুপন্তায়েনাপরধনস্যাপি লাভঃ ইতি দায়- 
ভাঁগং। র্ববদাঁপদেন ব্রাঙ্ষাদ্যটবিধবিবাহপরিগ্রহঃ। শুক্কং 
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প্রাগেবাভিহিতং | অন্বাধেয়কমপি। তদভাবে মাতাধিকারিণী 
তদভাবে পিতা । ভগ্গিনীশুক্কং সোদর্য্যাণামূর্ধং মাতুস্ততঃ 

পিতুঃ পূর্ববঞ্চেকে ইতি কাত্যায়নব্নাৎ। ভগিনীশুক্কং ভগিনী- 
ধনং প্রথমং সোঁদর্য্যাণাং তেষামভাঁবে মাতুঃ তঁদভাবে পিতুঃ 
পূর্ববঞ্চেকে ইতি পরমতং এতম্মতে প্রথমং পিতুঃ ততো মাতু- 
রিত্যর্থঃ॥ সপত্বীপ্রপৌত্রপর্ধ্স্তাভাবে আহ্থররাক্ষলপৈশাচাখ্য- 
ধিবাহত্রিকলব্ষযৌতুকধনে প্রথমং মাতুরধিকা রস্তদভাঁবে পিতুঃ । 
যত্তম্যাঃ স্যাদ্ধনং দততং বিবাহেঘোন্থরাদিযু। অগ্রজায়ামতীতায়াং 
মাতাপিত্রোস্তদিফ্যতে, ইতি মনুবচনাৎ। অত্র মাতাপিত্রো- 
রিত্যনেন ছয়োঃ ক্রমপ্রতিপাদনাৎ যুগপদধিকা রপ্রতিপাদনে 

পিত্রোরিত্যেবং ব্রয়াৎ। পিক্তুরভাবে ভ্রাতুঃ ভ্রাতুরভাবে 

ভর্ত,ঃ। বনধুদতং হি বহ্নামভাবে ভর্ত্গামি তত, ইতি কাত্যা- 
রনীয়া। বন্ধুর্মাত! পিতা চ বন্ধনামভাব ইত্যনেন ভ্রাতুরভাঁব 
ইত্যপি সুচিতং ভ্রাতুরভাবে পিত্রৌরধিকারাৎ । এতৎপর্ত্স্তা- 
ভাবে তু যৌতুকাযৌতুকসাধারণধনাধিকারক্রমোহগ্রে বক্ষ্যতে ॥ 

অথাযৌতুকক্ত্রীধনাধিকারিক্রমঃ | 

তত্র বিবাহতৎপূর্ববপরকালপিতৃদত্ধযৌতুকাষৌতুকাভ্যা- 
মতিরিক্তন্ত্রীনে কন্যাপুত্রয়োযুগপদধিকার্ঃ | সামান্যং 
পুত্রকন্যানাং স্বৃতায়াং স্ত্রীধনং স্্রিয়াং। অগ্রজায়াং.হরেনতর্তা 
মাতা৷ ভ্রাতা পিতাপি বা। ইতি দেবলবচনপূর্ববার্ধাৎ অত্র পুত্র | 
কন্যানামিতিদবন্্নির্দেশাৎ সামান্যং সাধারণমিত্যুক্তেশ্চ কন্যা- 
পুত্রয়োঃ যুগপদধিকারসিদ্ধি স্তয়োরেকতরাভাবেহন্যতরস্য 

ন্ 
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তদ্ধনং |" দ্বয়োরেতয়োরভাঁবে তুঢ়ায়াঃ পুত্রবত্যাঃ সম্ভাবিত- 

পুত্রায়াশ্চ তূল্যাধিকারঃ ! পুত্রাভাবে তু ছুহিতা৷ তুল্যসস্তাঁন- 
দর্শীনাদিতি নাঁরদবচনাৎু হপুত্রদ্বারেণ পার্বণে তস্তোগ্যপতি- 
পিশুদাতৃত্বাঙ্চ । এতয়োরেকতরাভাবেহন্যতরস্যাঃ এতয়ো- 
ঘ্য়োরভাবে পৌন্রঃ পার্বণে তন্ভোগ্যপত্বিপিগুদাতৃত্বাৎ ৷ 
পৌত্রাভাবে তু দৌঁহিত্রঃ পুত্রস্যোঢ়াবাধকতয়! বাধকপুত্রেণ 
বাধ্যাপুত্রবাঁধস্য ন্যাধ্যত্বাৎ। দৌহিত্রোহপি হামুত্রৈনং 
সম্তারয়তি পৌঁত্রব । ইতি মনুবচনাঁচ্চ দৌহিত্রাধিকাঁরপ্রতি- 
পাঁদনাৎ। পৌত্রবদিত্যনেনণসতি বাঁধকে পৌত্রানস্তরং দৌহি- র 
ত্রাধিকারসিদ্ধেশ্চ। তদভাবে প্রপৌত্রস্তদ্ভাবে সপত্বীপুত্রঃ 1 
তদভারে সপত্বীপৌত্র স্তদভীবে সপত্বীপ্রপৌনত্রোহধিকারী 
এতেষাং তত্ভোগ্যপতিপিগুদাতৃত্বাৎ । ততো] বন্ধ্যা বিধবা চ | 

তুল্যতয়! যুগপদধিকারিণ্যো তয়োরপি তত্প্রজাত্বাৎ প্রজা- 
সামান্যাভাব এব ভর্ভ,রধিকারাৎ। অপ্রজা স্ত্রীধনং'ভর্ভব্রাক্গাদিযু 
চতুর্ঘপীতিমনুক্তেঃ। এতয়োকেরতরাভাবে অন্যতরস্যাঁঃ বন্ধ্যা- 
বিধবাপর্ধ্যস্তাভাবে যৌতুকধনবৎ ব্রাক্ষাদদিবিবাঁহপঞ্চকবিবাহি- 
তায়া৷ ধনে ভর্তভ্রাভ্মাঁতৃপিত্ণাং আন্বরাদিত্রিকবিষাহিতাঁধনে 
জ্রাতৃমাতৃপিতৃভত্ণাং ক্রমেণাধিকারঃ সাংদৃষ্টিকন্যায়াৎ ৷ এতৎ- 
পূর্যাস্তাভাবে তুব্যবস্থা বক্ষ্যতে 1 বিবাহকালে তৎপূর্ববপর- 
কালে বু! স্ত্রিয়ে যদ্ধনং পিত্রা দত্তং তদ্ধনে প্রথমং কুমার্ধ্যাঃ 

বয়োশ্চাধিকারঃ"। সর্ধ্বহুহিত্রভাঁবে পুত্রাদে ধেঁতৃুকধনধত জ্রামে- 
পাঁধিকারঃ। স্ত্রিষান্ত মন্তবেদিতং পিত্রা দত্তং কথঞ্চন। ব্রাক্গণী 
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তদ্ধরেৎ কন্তা তদপত্যস্ত বা ভবেদিতি"মনুবচনাৎ। অত্র পিন্রা" 
দত্তমিতি বিশেষ্ণাঁৎ বিবাঁহসনয়ীদন্যত্রীপি যৎ পিতৃদত্তং তৎ 

প্রথমং কন্যায়! স্তদনস্তরং তদপত্যন্য ধনিপুত্রস্যেত্যর্থঃ। ব্রা্মণী 
পদধশন্ুবাদ ইতি দাঁয়ভাগঃ। ততো ব্রাহ্গাদ্িবিবাহপঞ্চক- 
লব্ধযৌতুকধনেষু পিতৃপর্য্যস্তীতাবে আন্থরাদিবিবাহত্রিকলব্ধ- 
যৌতুকধনেষু ভর্ত পর্ধ্যস্তাভাবেহন্যেযু সর্বেরেষু চ স্ত্রীধনেযু দেব- 
রাদেরধিকারঃ। দেবরাদীনামেব তদানীমধিকরস্ত বৃহস্পতিন। 
প্রতিপাদিতত্বাৎ । তথাচ বৃহম্পতিঃ | মাতুঃ ম্বস! মাতুলানী 

পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃম্বলা । শ্বশ্রাঃ পুর্ববজপত্বী চ মাতৃতূল্যাঃ প্রকী- 
ভিতাঃ। যদাদামৌরসে! ন স্যা হৃুতোদৌহিত্র এব বা। তৎ- 
সুতো বা ধনং তাঁপাং স্বত্রীয়াগ্তাঃ সমাপ্রযুঃ। অত্র ওরসপদং 
কন্যাপুত্রপরং স্থতপদং সপত্বীপুত্রপরং ন ত্বীরসবিশেষণং বৈয়- 
ধ্যাৎ। সপত্বীপুত্রসত্বে দেবরাদেরধিকারাপতেশ্চ । তৎম্থৃত- 
ইত্যত্র তৎপদেন পুত্রসপত্বীপুত্রয়োরুপাদানং নতু কন্যার্দৌহি- 
ত্রয়োরপি । কন্যাপুত্রস্য দৌহিত্রপদেনৈবোপাত্তত্বাৎ | দৌহিত্র- 
পুত্রস্য তু পিগুবহির্ভাবেনোপকারাভাবাৎ। বা শব্দেন চ পুত্র 
সপত্বীপুত্রয়োঃ পুত্রাঃ সমুচ্চিতাঃ | এতঘচনস্য পাঠক্রমে 
নাদরণীয়ঃ তদ। সর্ধবশেষে দেবরাঁধিকারাঁপত্তেঃ | ন চ তদ্যুক্তং 
এতদ্বচনোপাত্তসর্ববাপেক্ষয়া*  তস্যৈবাধিকোপকারকত্বাৎ। 
্য়াণামুদকং কার্ধ্যং ত্রিষু পিণ্ঃ প্রবর্ততে । চতুর্থঃ সম্প্রদাতৈষাং 
পঞ্চমোনোপপগ্ভতে | অনস্তরঃ সপিশাদঘস্তস্য তস্য ধনং ভবে- 

দিত্যাভ্যাং  দাঁয়ভাগপ্রকরণোক্তবচনাভ্যখমুপকারকত্বেনৈব 
খনাঁধিকারপ্রতিপাদনাৎ। অন্যথা দায়ভাগপ্রকরণে তদভিথানি- 



দায়জ্রম-সংগ্রহ্ঃ | 

মনর্থকং স্যাং। ই্ঞ্চ উপকারতারতম্যেনাধিকারিক্রমঃ। তথাঁচ 
পাঠক্রমাদ্লবদর্থক্রমোহত্রাদরণীয়ঃ | তেন প্রথমং দেবরস্যাধি- 
কারঃ  তৎপিগুতদৃভর্তৃিগুতদ্ভর্তৃদেয়পুরুষত্রয়পিগুদাতৃত্বাৎ 
সপিগুত্বাচ্চি।* তদভাবে দেবরভ্রাতৃশ্বশুরয়োং স্ৃৃতানাং যুখ্- 

গদধিকারঃ। তৎপিগুতদ্ভর্তৃপিগুতদ ভর্তৃদেয়পুরুষদয়পিণ- 
দাতৃত্বা জপিগুত্বাচ্চ। এষাঁমভাঁবেইসপিণ্ডোহপি ভগিনী- 
পুত্রস্তৎপিওতৎপুত্রদেয়তৎপিত্রাদিত্রয়পিগুদাতৃত্বাৎ। তদ- 

ভাবে ভর্তৃভাঁগিনেয়স্তৎপিগুতদ্ভর্ত পিগুতদ ভর্ত (দেয়পুরুধত্রয়- 
পিগুদাতৃত্বাৎ। তদভাঁবে ভ্রাতৃপুত্রস্তৎপিতৃপিতামহয়ো- 

স্তস্যাশ্চ পিগুদাতৃত্বাৎ। তদভাবে শ্বশ্রুশ্বশুরয়োঃ পিগুদানা- 

গজামাত1 অধিকারী বচনস্ত এতেষামধিকারমাত্রপ্রতিপাঁদকং 
নতু ক্রমবিধায়কমিতি। জামাতৃপর্ধ্যন্তাভাবে সপিগাঁনন্তর্ধ্য- 
ক্রমেণ শ্বশুরভ্রাতৃশ্বশুরাদীনং সপিগানাঁমধিকাঁরঃ | সপিশগাভাবে 
নকুল্যাঃ সমানোদকাঃ সমানপ্রবরাশ্চ পুন্বক্রমেণাধিকারিণঃ | 
এতৎসর্ববাভাবে ব্রাঙ্ষণীধনে ন্বগ্রামশ্রোত্রিয়াদেরধিকারঃ। 
কত্রিয়াদিস্্রীধনে তু রাজ্ঞএবাধিকারঃ। | 

ইতি স্ত্রীধনাধিকারিক্রমঃ | 

” তৃতীয়োইধ্যায়ঃ | 
'অথ বিভাগানধিকারিণঃ কথ্যস্তে | 

এতৎুপর্য 'দাসেনাধিকারিজ্ঞাপনার্থং। মনুঃ। শো 
ললীবপতিতো জাত্যন্ববধিরৌ তথা । উদ্মাত্তজড়মুকণঁশ্চ যে চ 

, ১৯ 

৫ 
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কেচিন্লিরিক্্িয়াঃ | ক্লীবমাহ কাত্যায়নঃ- ন মুত্রং ফেঘিলং যন্য 
বিষ্ঠা চাগ্দ, নিমজ্জতি। মেদ্রঞচোম্মাদশুক্রাভ্যাং হীন ক্লীবঃ স 
উচ্যতে। “জাত্যা স্বভাৰতো৷ নন্বাগ্রস্তকহেতোঃ। অন্ধবধিরে৷ 
জন্মাবধ্যন্ববধিরাবিত্যর্থঃ | তথা চ নারদঃ। পিতৃবিট পতিতঃ 
বণ্ডো যশ্চস্যারৌপপাতিকঃ | ওরসা অপি নৈতেহংশং লভেরন্ 
ক্ষেত্রজাঁঃ কৃতঃ | পিতৃদিট, জীবতি পিতরি তততাড়নাদিকৃৎ 
স্বতে চ শ্রাদ্ধাদিবিমুখঃ। ওপপাতিকঃ উপপাতকঁদোবৈর্ববান্ধ 
বৈডিনোদকী কৃতঃ | যথা যাঁজ্ঞবন্থ্যঃ | সর্ব এব বিকর্ধাস্থা নাহস্তি 
ভাতরে। ধনং। বিকর্ধস্থা বিরুদ্ধকর্ম্স্থাঃ পানদ্যুতাদ্যাশক্তা 

ইতি যাবৎ । মনুঃ | পতিতত্তৎস্থৃতঃ র্লীবঃ পঙ্গ,রুল্মভকোজড়ঃ। 
অন্ধোহটিকিৎস্যরোগার্তো ভর্তব্যান্তে নিরংশকাঃ। পুদ্ভ্যাং 

ন গচ্ছতীতি পঙ্গুঃ। জড়োঁবেদগ্রহণাসমর্থঃ। নারদ। দীর্ঘ- 
তীব্রাময়গ্রস্তা জড়োন্মত্ান্ধপঙ্গবঃ ৷ ভর্ভব্যাঃ স্থ্যঃ কুলস্যৈতে 
তৎপুত্রাস্তংশভার্সিনঃ | দীর্ঘং জন্মাদি 'তীব্রং কুষ্ঠাদি। তৎ 
পুত্র! নির্দদোষা অংশভাগিনঃ । ভরণং তু পতিতবর্জং। তেষাং 

পতিতবর্জেেভ্যোভক্তং বস্ত্রং প্রদীয়তে। ইতি নারদীয়াৎ। 
পতিতপদেন তৎস্থতস্যাপুযুপাঁদানং পতিতৌৎপন্নত্বেন পতিত- 

ত্বাৎ। ব্যক্তমাহ বৌধায়নঃ । অতীতব্যবহারান্ গ্রী্াচ্ছাদনৈ- 
ব্বভৃয়ুঃ অন্ধজড়র্লীবব্যসনিব্যাধিতাদীংশ্চাকৃর্মিণৎ পতিত- 
তজ্জাতবর্জমিতি। এষা ভার্্যাণামনবিকারমাহ যখা । অপুত্রা- 
যোধিতশ্চৈষাং ভর্তব্যাঃ সাধুবৃত্য়ঃ।নির্ববাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতি- | 
কুলাস্তখৈব চ। স্থৃতাশ্চৈষাং প্রভর্তব্যাঃ যাবন্ন 'ভর্ভসাৎ কৃতাঃ। 

ডিবির 
লা ও 

৪ 
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চতুর্ধোইধ্যায়ও | 

অথ বিভাজ্যাবিভাজ্য নির্ণয়ঃ। 

তত্র বিভৃজ্যমাহ কাত্যায়নঃ। পৈতামহঞ্চ পিত্র্যঞ্চ যচ্টা- 
ন্যৎ স্বয়মর্জিতং | দীয়াঁদানাং বিভাগে তু সর্ধবমেতদৃবিভ- 
জ্যতে। যচ্চান্যদিতি চকাঁরঃ হ্বয়মিত্যনেন সন্ঘধ্যতে। তেন 

স্বয়ধার্জি্তমিত্যভিধানাচ্চকারাদস্যস্যাপি তদর্জনং সাধারণ 

ধনদবারেণ ব্যাপারেণ বা। অতএব 'সাঁধারণধনোপঘাতেনার্জিজিত 
ধনেহর্জকস্য ভাগদ্ধয়মিতরেষাম্মেকৈকাংশিত্বমিত্যাহ ব্যাসঃ। 
সাধারণং সমাশ্রিত্য যৎকিঞ্চিদ্বাহনায়ুধং । শৌর্ধ্যাদিনাপ্তি- 
ধনং ভ্রাতরস্তত্র ভাগিনঃ। তস্য ভাগদ্য়ং দেয়ং শেষাস্ত সম- 

ভাগিনঃ। তম্য অর্জজকস্য। যুক্তঞ্ণেতদর্জকস্য সাঁধারণধন- 
দ্বারেণ শরীরায়াসেন চ অনর্জকানাস্ত কেবলসাধাঁরণধনদারে- 
শার্জিিতত্বাৎ। এবং যত্রৈকেন শরীরব্যপার্মাত্রেণাপরেণ চ 
অসাধারণধনশরীরায়াসাভ্যামজিতং ধনং তত্র শরীরায়াস- 
মাত্রেণার্জকস্য একাংশিত্বং ধনশরীরায়াসাভ্যাং অর্জকম্য 

₹শিত্বং ন্যায়সাম্যাৎ । তেন পৈতামহং পিত্রলিতং লাধারগ 
ধনোপঘাতেনাঞ্জিতঞ্চেতি ত্রিবিধং ধনং সর্ব্বৈরেব বিভাজ্যং | 
অন্তব্যাপারেণার্জিতধনস্ত ব্যাপারিণৈব সহ বিতাজ্যমিতি 

স্থিতং। বিদ্যেপাধিন! লব্বধনস্ত সাধারণ ধনানুপঘাতেনাঞজিত- 
ধনমপি সমবিরধ্যাধিকবিদ্যৈঃ সহ বিভাজ্যং নতু দ্ুনবিদ্যাবিষ্যোঃ 

| সহ। নাবিদ্যানাস্তি বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনুং কচিৎ। জমবিদ্যা- 
| ধিকানাস্ত দেয়ং বৈদ্যেন তন্ধনমিতি। কাত্যায়িনবচনাৎ। মধ্য- 



২২, দায়ক্রম-লংগ্রহঃ | 
শসা 

পঠিতবিগ্যাপদমুভাত্যাং সম্বধ্যতে ক্ষাকাক্ষিগোলকন্যায়াৎ | 
তেন সমবিদ্যাধিকবিদ্যানামিত্যর্থঃ। যদি তু বিদ্যার্জনকালে 
তর্দীয়কুটুম্বমপরোন্রাত। স্বায়াসাসধারণধনেন বিভত্তি তদ! তদৃ্- 
বিদ্যাজিতধনে মূর্থস্যাপ্যপরভ্রাতুরংশিত্বং ৷ কুটুস্মং বিভূয়াদ্- 
ভ্রাতুর্য্যোরিদ্যটমধিগচ্ছতঃ | ভাগং বিদ্যাধনাত্তন্মাৎ স লভেতা- 
শ্রসতোহপি সমৃ। ইতি দেবলবচনাঁৎ। অশ্রুতোমৃর্ধোহপি 
সন স্বকুলা পিত্রাদিতোলব্বিদ্যাজিতধনে তু "সর্ববেষামেব 

ূর্খামর্খাণামংশিত্বমিতি | " কুলোপাঞ্জিতবিদ্যানাং “ভ্রাত পাং 
পিতৃতোহপি বা। শৌর্ধ্যপ্রাপ্তস্ত যঘিত্ং তঘ্িভাজ্যং 
বৃহম্পতিরিতিবচনা। অপি বা শব্দাভ্যাং পিতামহপিতৃব্যা- 
দয়ঃ সমুচ্চিতাঃ । শৌর্ধ্যপ্রাণ্ড, সাধারণধনোপঘাতেন শোর্ধ্যা- 
্িতধনবিষয়ং | সাধারণধনানুপঘাতেনাজিতধনস্যাবিভাজ্য- 
তয়! বক্ষ্যমাণত্বাৎ। বৃহস্পতিরাহেতি শেষঃ1 তত্র বিদ্যা 
ধনমাহ কাতগীয়নঃ | উপন্তান্তে তু যল্লরূং বিদ্যয়া৷ পনপুর্ববকং | 
বিদ্যাধনস্তব তৎ বিদ্যাতিদ্বিভাগে ন যুজ্যতে | শিষ্যাদাত্বিজ্যতঃ 
প্রশ্নাৎ সন্দিগ্ধপ্রশ্ননির্ণয়াৎ । জ্ঞানশংসনাদাদাল্লন্ধং প্রাধ্য- 
যনাচ্চ যু । বিদ্যাধনস্ত তৎ প্রানবিভাগে ন প্রযুজ্যতে। 
শিল্পে্ষপি চ ধর্মোহয়ং মুল্যাদ্যচ্চাধকং ভয্ে। পরং নিরস্য 
যল্লব্ধং বিদ্যায়! দ্যুতপুর্ববকং | বিদ্যাধনস্ত তছিদ্যান্ন বিভাজ্যং 

বৃহস্পতিঃ । এতেষাময়মর্থোষদি ভবান্ ভদরমুপন্যস্যতি তদ] 

ভবতে ময়! এতাবদ্ধনং দাতব্যং ইতিপণিতং তত্র ভদ্্রোপন্তাসং 
নিস্তী্ষ্য যল্লভতে তন্ন বিভাজ্যং তথ। | শিষাদখ্যাপিতাৎ খত্বিক্ 
কর্দ্রকর়ণেন যজমানাৎ দক্গিধাদিরূপং ধনং যদ ষঞ্চ ত্র ফিরি 



সের 

দায়ক্রম-সংগ্রহঃ | , ২৩ 

ছিদ্যায়াং প্রশ্নে কেনাপিকৃতে তত্র সম্যগুত্তরেণ পরিতৌধাদপ- 
ণিতমপি কিঞ্চিদ্ধনং দদাতি। তথা সন্দিগ্ধপ্রশ্ননির্ণয়াৎ সন্দিদ্ধার্থে 
নিশ্চয়ার্থ, প্রশ্নে কতে তদিনির্ণয়জননাত, যোহন্রিন্ শাস্ত্ার্থে 
মম সংশয়মগীনয়তি তন্মৈ হৃবর্থাদিকমিদং দাস্যামীত্যুক্তে তস্য 
সংশয়মপনীয় যললব্মিত্যর্থঃ। অথব। বাদিনোঃ কুত্রচিদ্বাদ- 
বিষয়ে সন্দেহে ন্যাঁয়করণার্থমাগতয়োঃ সম্যঙিনরূপণেন যলত 
লব্বমিত্যর্থঃ তথা স্বজ্ঞানসংশনাৎ শাস্ত্রাদিযু প্রকৃষ্টং স্বজ্ঞানং 
প্রকাশ্য প্রতিগ্রহাঁদিনা যল লব্ধং | তথ! বাঁদাৎ অন্যোঁইন্তবাদাদ্ 
বিচারেগ.পরং নির্ভিত্য যললন্ধং। তথ! প্রাধ্যয়নাৎ একনম্মিন্ 

দেয়ে বস্তনি বহুনাং ত্রাঙ্মণাঁনাং সমুখানে যেন প্রকৃষ্টবেদ- 

মধীত্য যললন্ধং। শিক্পবিদ্যত্বা মণ্যাদিকং চিত্রকারম্থবর্ণ 
কারাদিভির্ধললব্ধং তথ! দ্যুতেনাপি পরং নিজিত্য যল-লব্ধং 
তৎ সর্ববং বিদ্যাধনমবিভাজ্যমিতরৈঃ সহেতি। অত্রাপি 
বিশেষমাহ কাত্যায়নঃ। পরভক্তোপযোগেন বিদ্যাপ্রাপ্তান্- 

তস্তযা/ তয়া লব্ধং ধনং যত্ত, বিদ্যালব্ং তছুচ্যতে। তেন 

পিতৃপিতৃব্যাদ্যতিরিক্ততঃ রতয় যয়৷ কয়াচিদিদ্যয়! সাধারণ 

ধনোপঘাতমন্তরেণ যদঞজজিতং তত সমবিদ্যাধিকবিদ্যৈরেষ 
বিভাজ্যং নতু ন্যুনবিদ্যাবিদ্যৈরিতি সমুদিতার্থঃ। 

অথাবিভাজ্যং | 

তন্ত্র নারদঃ। শৌধ্যভার্্যাধনে হিত্বা যচ্চ বদ্যাধনং 
 ভবেৎ। ত্রীণ্যেতাম্তবিভাজ্যানি প্রসাঁদে। ষশ্চ পৈতৃকঃ | অয়- 

মর্ঘঃ শৌর্যধনহ* ভার্ব্যাপ্রাপ্ডতিনিমিতং শ্বশুরাদিতোলন্ং খনং 
বিদ্যাধনং পিত্রাদিতঃ গ্রসাদরূপেণ যললবং ধনং এতানি, চত্থা- 
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ধ্যবিভাজ্যানি যতোহতস্তানি হিত্বা অগ্যঘ্িভজেদিতি প্রজ্তান্তে- 
নাম্বিয়ঃ। তথাচষনুঃ। বিদ্যাধনস্ত যদ্যস্য ততস্যেব ধনং ভবেৎ। 
মৈত্রমেদাহিকঞ্টেব মীধুপর্কিকফেব চ। মৈত্রং মিত্রাল্লন্ধং। 
ওদবাহিকং জামাভৃতয় শ্বশুরাঁদিভ্যেলব্ং। মাধুপর্কিকমারিজ্য- 
লব্ধং তথা মনুঃ | অনুপক্ষন্ পিতৃদ্বেব্যং শ্রমেণ যছুপার্জিতং | 
স্বয়মীহিতলবং তন্নাকাঁমোদাতুমর্হতি । যথা যাজ্ববন্থ্যঃ | ক্রমা- 
দভ্যাগতং দরব্যং হৃতসপযদ্ারেত, যঃ। দায়াদেভ্যো নূ ততদদযা- 
ঘিদ্যয়া' লব্ধমেব চ। ভ্রমাদভ্যাগতং দ্রেব্যং অন্যেন হৃতং যর্দি 
দায়াদানামন্থুমত্যা তেষাঁমেকতমেন সাঁধারণধনানুপঘাতেন 
ইতরব্যাপারনৈরপেক্ষেণ চ যদ্ধনমুদ্ধরতি তদ্ধনমুদ্ধারকর্তরেব 
নতু তদ্বিভাজ্যমিতরৈঃ। ভূর্মো বিশেষমাহ। রববনষটাঁঞ্চ যো 
ভূমিং এক এবোদ্ধরেৎ শ্রমাঁৎ। যথাভাঁগং ভজন্ত্যন্যে দত্বাং- 
শস্ত তুরীয়কং। উদ্ধারকর্তরে উদ্ধ তত়্মেস্তরীয়াংশং দত্বা ভাগ- 
ত্রয়ং তেন সহ "যথাযোগ্যাংশক্রমেণ স্বন্বাংশং লভন্ত ইত্যর্থঃ | 
অয়ং তদেবমাঁদিবচনানাং নিক্বর্ষঃ। বিভক্তেনাবিভক্তেন বা সাঁধা- 
রণধনানুপঘাতেন অপরব্যাঁপারনৈরপেক্ষেণ চ যেন যদঞ্জিতং 
তদর্জকস্যৈব নভূ তথিভাজ্যমিতরৈঃ কিন্তু বিদ্যাধনমাত্রে 
বিশেষঃ স চ প্রাগেবাঁতিহিতঃ। তথান্য্গপ্যবিভাঁজ্য মাহতু- 
মনুবিষুণ। বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারকৃতামমুদকং স্ত্রিয়ঃ | যোগক্ষেম- 

প্রচারশ্চ ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে। বন্ত্রমঙ্গযৌজিতং পউংজি- 
পরিচ্ছেদার্থধ । পত্রং বাঁহনমশ্বাদি। অলঙ্কারোহঙুরীয়কাদি | |" 
কৃতাং লড্ডুকাদি। উদকং কৃপবাপ্যাদিগতং পিতার 
ঙদ্ধিকৃপাদিজলং না্যধনবদিভাজ্যং কিন্ত স্বনবয়ানুলায়েণ 
: এ 
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গ্রহীতব্যং। উদ্ধৃত্য কুপবাপ্যন্তস্মুসারেণ গৃহাতে | ইতি বৃহ- 
্পৃতিবচনাৎ। যোগক্ষেমণ্রচারঃ স্বত্বব্যবহায়োপযুক্তশয়নাশন 
ভোজনপাত্রার্দিঃ । তথা ব্যালঃ। অবিভাজ্যং পগোত্রাণীমামনং 

শয়নাদিকং |" ষাজ্যং ক্ষেত্রঞ্চ পাত্রঞ্চ কৃতাক্সমুদকং স্ত্রিয়ঃ। 

যাজ্যং যাগস্থানং দেবপ্রতিমা বা! ন তু যাজনলন্ধং, ততম্ত 

বিদ্যাঁধনত্বেন গতার্থত্বাৎ । তথাচ কাত্যায়নঃ । গোপ্রচারশ্চ 

রখ্য। চ বন্ত্রং যচ্গাঙ্গযৌজিতং। প্রাযোজ্যং নবিভজ্যেত শিল্পা- 
ধর্চ বৃহস্পতিঃ। প্রাযোজ্যং যদ. যস্য প্রয়োজনার্থং যথা শ্রুতাঁনৌ৷ 
ুস্তকাদি ন তন্ম বৈধিভজনীয়মিতি দায়ভাগঃ। তথাচ পুস্তকং 
ন মুর্খৈগ্রাহং পণ্ডিতানামেব তৎ কিন্তু তস্তগতন্থাংশস্য তুল্য 
মূল্যদ্রব্যান্তরং মূলযমেব বাপশ্ডিতত্েনগ্রাহং অন্যথ! মূর্থস্য 
পুস্তকাধিকারানত্যুপগমে যত্র পুস্তকমান্রং সাধারণমস্তি তত্র 
বিভাগে মুর্খস্য ভাগলোপাপত্তিঃ ন চেষ্টাপতিঃ| যে জাতা 
যেহপ্জাত। বা ষেচ গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ। বৃত্তিং তেখপি হি 
কাঁঞ্স্তি বৃত্তিলোপোবিগহিতঃ। ইত্যনেন বিরোধাৎ ন চৈত- 
স্বচনস্য তদিতরবিষয়ত্বেন সক্কোচঃ। অসঙ্কোচেনৈবোপপত্তৌ 
সঙ্কোঁচস্যান্যায্যত্বাৎ । এবং শিল্পোপযুক্তং শিল্সিনামেব নাশি- 

লিনং। তঙ্রাগীদৃশী ব্যবস্থেতি । তথ| শঙ্খলিখিতৌ | নবাস্ত- 
বিভাঁগো ' নোদুরপান্রালঙ্কারোপযুক্তস্ত্রীবাসসামপাং শ্রচার- 
রত্যানাং বিভাগশ্চেতি বৃহস্পতিঃ। জীবতি পিতরি যন্মিন্ বান্তে। 
যেন ঘৎ গৃহোদ্যানাদিকং 'কৃতং তত্তম্যাবিভাজ্যং পিতুরপ্রতি- 
যেষে” নানুমতত্বীৎ | প্রতচ্চাঁপরেপাপি বাস্বস্তরে তথাকরণে 

রোধ্যং। উপঘুদ্তং ভোজনপাত্রাদি স্্রিয়োদাঁসীব্যতিরিক্ঞাঃ | 

হিউরারিরিরাররারারারিরারিররাারারারেরিনিরারর 
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পর্চমোইধ্যায়ঃ | 
অথ সংস্ৃষপ্টিবিভাগার্ধমাদৌ সংসর্গোনিযপ্যতে | 

তব্রাহ বৃহম্পতিঃ | বিভক্তোন্যঃ পুনঃ পিত্র। ভান্রা! চৈফত্র 
সংস্থিতঃ ৷ পিতৃব্যেনাথ বা প্রীতা৷ স তু সংস্যষ্ট উ্যতে | তেন 
পিদ্রার্দিভিঃ স্ুহ বিভক্তঃ সন্ পুনরপ্যন্যোহন্যেচ্ছয়! পুর্ববকৃত- 
বিভাগমুপেক্ষ্য যস্তব ধনং তন্মম ধনং যম্মঞ্ন ধনং ততবেতিব্যবস্থয়া 

একগৃহ্িরূপতয়াবস্থানং সংসর্গ ইতি প্রপন্নং | অত্র পিত্রাদি- 
বিশেষোপাদানাৎ তেযার্মেৰ নিরুক্তসংসর্গো ভবতি নত্বনুপাত্ব 

৷ পিতৃব্যপুত্রাদিভিরিতি । অন্যথা পিত্রীদিবিশেষোপাদানবৈয়র্ঘ্য- 
ূ মিতি দায়ভাগমতং | পিত্রাদিপদমুপলক্ষণং যেষামেবোৎপত্ি- 
ভোহবিভক্তত্বং তেষামেব বিভাগাঁনস্তরমেব একত্রাবস্থানং সংসর্গঃ 
তেন পিতৃব্যপুত্রার্দিভিরপি সংসর্গো ভবতীতি মৈথিলমতং । 

অথ সংস্ষ্রিবিভাগঃ | 
তত্র সংসযস্িত্রাত্ণাং পুনধিভাগে জ্যোষ্ঠস্য জ্যেষ্ঠীংশিতা- 

নাস্তি কিন্তু সবর্ণভ্রাত্ণাং সমাংশিতৈব তথা বৃহস্পতিঃ। বিভক্তা- 
আতর! ষেচ সংগ্রীত্যৈকত্র সংস্থিতাঃ। পুনবিভাগকরণে, তেষাং 
জ্যৈষ্ঠং ন বিদ্যতে। অত্র ভ্রাত্ণামন্যেষান্থা৷ তুল্যসন্বন্ধিনাং 
সংসর্গ্যসংসর্ণিণাং মধ্যে মংসর্গিণাঁমেব প্রথমং স্বৃতসংসর্গিধনেহ- 
ধিকারঃ সংকৃষ্টিনস্ত সংস্থষ্টিত্যাদি বক্ষ্যমৃণবচনাৎ । তদ- 
ভাবে তখাবিধাসংসর্গিণামেবেতিক্রষঃ1| এবং যদা পিত্রা 
খুত্রান্ বিভজ্য যখাশাস্ত্ং ভাগং গৃহীস্ব! পুৰ্রৈঃ সহাসংস্ষ্ট 
এব পুত্রাস্তরযুৎপাদ্য মৃত্তস্তদ্ণ' বিভাগ্নানস্তক্বজাত এব তৎ 
পিডৃধনাধিকারী নতু পুর্ধ্ববিভক্তোহগীতি। এবং পুর্ববজাত-. 

সপ? মি সস ৪ পাস এব জপ ্ 
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বিগাগেহপি বিভভজন্ত নাংশিত্বং। তথাচ বৃহস্পতিঃ। পিত্র! 

সহ বিভক্ত1 যে লাপত্ব্যা বা সহোদরাঃ। জঘন্যজাশ্চ যে তেষাং 
পিতৃভাগহরাস্ত তে। অনীশ্লঃ পূর্বজঃ পিত্রে জাতৃভাগে বিভ- 
জজঃ। পরস্পরমনীশাস্তে মুক্ত শৌচোদকক্রিয়াঃ। জঘন্য! 
বিভাগানভ্তরজাতাঃ। যদি যেন কেনচিৎ পুত্রেণ সহ সংস্ষ্টঃ 
সন্ পিতা স্বৃতস্তদা তদ্ধনং সংস্যষ্টবিভক্তজাভ্যাং পুত্রাভ্যাং সমং 
বিভাজ্যং।* উর্ধং বিভাগাজ্জাতস্ত পিত্রমেব ধনং হরে । সং- 
স্যঙ্টান্তেন বা যে হ্থয ধিভজেত স তৈঃ সহ। ইতি মনুবচনা/ং | 
তত্রায়ং বিশেষঃ। সংস্যষ্টেন পিক্র। স্বানাধারণধনশরীরায়াসাভ্যাং 
যদর্জিতং তদিভক্তজস্যৈব নতু সংস্ম্টপুত্রাস্তরম্তাপি । তথাচ 
বৃহস্পতিঃ। পুত্রৈঃ সহ বিভক্ত পিত্রা যৎ স্বয়মর্জিজিতং | বিভ- 
স্তজস্য তৎ সর্ববমনীশাঃ পুর্ববজাঃ ম্মৃতাঃ ৷ অত্র স্বয়মিত্যনেনা- 
সাধারণধনশরীরায়াসাভ্যামর্জনং দর্শয়তি। এবং বিভক্তপিত্র 
যদৃণাদিকং স্বার্থমেব কৃতং তদ্বিভক্তজেনৈব সম্বাধয়ং। যথা ধনে 
তথর্ণেইপি দানাধানক্রয়েমু চ। ইতি তদ্চনশেষাঁৎ | যদি পুনঃ 
স্যষ্টেন সহ সাধারণ্যেন খণাদিকং কৃতং পিত্র! তছুভাত্যামেব 

সংস্ষ্টবিভক্তজাভ্যাং সমাধেয়ং। বিভক্তজশ্চ বিভাগানভ্তরং 
গর্তাধানেনোৎপন্নঃ | গ্তাধানাদুতে জনকব্যাপারাভাবাৎ। 

অতো যদ্যবিজ্ঞাতগর্তায়ামেব স্ত্রিয়াং সত্যাং পুত্রা বিভক্তান্তদ 

তাগর্ততজাতো বিভক্তজেত্য এব ভ্রাতৃভ্যঃ পূর্বববিভক্তদ্রব্যাণ্যে- 
কীকৃত্য পুনবিতজ্য স্বাংশং গৃহ্ীয়াৎ, নতু বিভক্তজেন সহ 
পিতৃদ্রেব্যেহপ্যংশিত্বমিতি | 'এতচ্চ বিভক্তজস্য পিতৃধনাধিকা রিস্বং 

| পিতুঃ স্বাজিতধনবিষয়ং পিতামহুধনস্য তু মাতুধিমাতূরর্বা রজো- 
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নিৰ তিমস্তরেণ বিভাগ্রাভাবাৎ ভ্রান্ত্যা কৃতম্য-চ তস্যাশাস্ত্ৰীয়াে- 
নানুপাদেয়ত্বাৎ। তত্র বিভক্তজাবিভক্তজানাং সর্ব্বেোমেবাং 
শিত্বাৎ। অতো যদি দৈবাৎ পৈতামহুমপি ভূম্যাদদিকং বিভজ্য 
যথাশাস্ত্রং স্বাংশং গৃহীত্বা পিতা পৃথক্ স্থিতা স্তদ1! পিতামহু- 
সম্বদ্ষিধনবিভাগং ভ্রাত্রাদিত্যে বিভক্তজোৎপি গৃহীয়াৎ। 

পূর্বববিভাগস্যাশাস্ত্রীয়ত্বেন নিবৃততত্বাৎ। যথা তত্রৈব বিষয়ে 
বি্কুঃ। পিতৃবিভাগানস্তরজাতস্য বিভাগং দত্যরিতিণ 

ষষ্ঠোইধ্যায়ঃ। 
অথ পিতৃকৃতবিভাগোনিরূপ্যতে | 

তত্র পিত্রা কৃতবিভীগঃ পিতৃকৃতবিভাগ১। তত্র স্বোপা- 
৷ জিিতধনে পিতুরিচ্ছেব নিয়ামিক1। পিতামহধনে তু মাতৃ- 
৷ রজোনিবৃতিসহকৃতৈব তদিচ্ছ। নিয়ামিক। ইতি বিশেষঃ। 

পিতা চে পুত্রান্ .বিভজেত্তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপাতেহর্থে 
ইতি বিষুণবচনাৎ। পিতামহধনবিষয়ে তু, উদ্ধং পিতুঃ- 
পুত্রা খকুখং বিভজেয়ুনিবৃতে রজসি মাতুজাঁবতি চেচ্ছতীতি 
গোতমবচনাৎ। নাচ গোতমবচনং পিতুঃ ম্বোপাতধনবিষয়- 

( মেব কিং ন স্যাদিতিষাচ্যং। পিতুঃ স্বাজিতধনে মাতৃরজো- 
নিবৃত্যনস্তরবিভাগাত্যুপগমে”। উদ্ধং বিভাগাঙ্জাতস্ত পিত্র্যমেব 

হরেদ্ধনমিত্যস্য নির্বিবিয়স্থাপতেঃ। রজোনিবৃতে পুত্রোৎপত্ত্য- 
ভাধাৎ। নচাস্য পিঅমহধনগোঁচরত্বমতে ন নির্বিষয়ত্বমিতি 
বাঁচ্যং। তথাত্বেখপি পিতামহধনে বিভজ্ঞ্জস্য নিরংশতয়া 
তস্য বৃত্তিলোপাপত্েঃ। বৃতিলোপস্য চ। যে জাত। যেহপ্য- 

ঞ 
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জাতাশ্চ যে চ ঘর্ডে ব্যবস্থিতাঃ। বৃত্তিমেতেহভিকাজ্স্তি 

বৃক্তিলোপোবিগর্থিতঃ | ইত্যনেন বিরোধাৎ। ন চ পিতৃণৃহীত- 
পিতামহদ্রেব্যএব পিত্রনস্তর* বিভক্তজস্যাধিকারামন বৃত্তিলোপ 
ইতিবাচ্যং প্রিত্রা সকলতদ্বনস্য ভূক্তহ্থে বৃত্তিলোপস্যাবশ্যক- 
ত্বাৎ। বস্ততঃ পিতা চে পুত্রান্ বিভজেহ তস্যু স্বেচ্ছা স্বয়- 

মুপাতেহর্থে ইতি বিষুবচনেন পিতুঃ ন্বর্জিতধনে ইচ্ছামাত্রস্য 
প্রয়োজকত্বাভিধানাৎ তদনুরোধেন মাড়ুরজোনির্তেঃ সহ- 

কারিত্বাভিধায়কং গোতমবচনং পিতাঁমহধনবিষয়মেবেতি ন্তত্বং 
পিতুঃ স্বোপার্জিতধনবিভাগে যাবদেব স্বয়ং গৃহীতুমিচ্ছতি তাব- 

দেব গৃহীত্ব! অন্যৎপুত্রেভ্যে। বিভজেদিতি লিখিতবিষুপুরাণাৎু। 
জীবন্নেব ব। বিভজ্য বনমাশ্রয়েৎ বৃদ্ধাশ্রমং বা গচ্ছে স্ল্পেন 
বাঁ বিভজ্য ভূয়িস্ঠমাদায় বসে যছ্যুপদশ্যে পুনস্তেভ্যো 

গৃহ্থীয়াৎ ইতি হারীত বচনাচ্চ। ম্ৃদ্ধাশ্রমং প্রব্রজ্যাশ্রমং। উপ- 
দশ্যেৎ ভূক্তীবশিষউধনঃ স্যাৎ। যদ্দি'কন্বৈচিৎ। পুত্রায় গুণ- 
ব্তয়া ভক্তত্বেনে বহুপোষ্যত্বেন অক্ষমত্বেন বা নিমিত্েনাধিকং 

দদাতি তদা সোহপি শাস্ত্ার্ঘঃ। পিত্রেব তু বিভক্ত 'যে দম 
ন্যুনাধিকৈ ধঁনৈঃ। তেষাং সএব ধর্ম স্যাঁৎ সর্ববস্যৈৰ পিতা! 
গ্রভূরিতি নারদবচনাৎ। প্রভুঃ স্বেচ্ছয়া! যথেষ্টবিনিয্বোগার্থঃ। 
তেনৈতদ্বচনং স্বার্জিতবিষয়ং পিতামহধনে নিরুক্তপ্রভূত্বাভাবাৎ। 
উক্তান্তমনিমিত্তং বিনা তু ব্যাধ্যা্যাকুলচিত্ততয়া ক্রোধেন বা 

সডগাপুক্রন্নেহেন ব! কণ্মৈচিৎ পুত্রায় পিতুন,নাধিকদানে ন 
প্রভৃত্বং। ব্যাঞ্চিতঃ কুপিতশ্চৈব বিষয়াসভ্দচেতনঃ | জযথ! 
শান্্কারী চ ন.কিভাগে পিত। প্রভূঃ ৷ ইতি নারদীয়া। বিষস্না- 

সাজ শে ০০ 1 পা 
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সক্তত্বং স্ৃভগাপুত্রত্বাদ্দিনা পিতৃকৃতপিভামহধনবিভাগে * তু 
পিতা স্বয়মংশঘয়ং গৃহীত্বা পুত্রেভ্যঃ একৈকাংশং দগ্যাৎ । জীব- 
দ্বিভীগে তু পিত। গৃহীতাংশঘয়ং *স্বয়মিতি পিতামহধনগোচর ৷ 
বৃহস্পতিবচন!ঠৎ | পিতৃধনগোচরদ্ঞ্চাস্য নাঁশহ্বনীয়ং, তত্র স্বেচ্ছা 
মাত্রস্য নিয়ায়কত্বাৎ, স্বচ্ছ! স্বয়মূপাত্তে ইতি বচনাৎ ইচ্ছয়া 
নযনাধিকগ্রহণস্যাপি সম্ভবাৎ ভাগছয়বিধানান্থুপপত্তেশ্চ | 
পূর্বেবোক্তগুণবত্বাদিনিমিত্েনাপি পিতামহুধনস্য * ভূমিনিবন্ধ 
ঘিগদাস্যতমরূপস্য ন্যনারধিকদানে পিতুর্ন প্রতুত্বং । তৃর্্যা- 
পিতাষহোপাত্া নিবন্ধে! ড্রব্যমেব বাঁ । তত্র জ্যাৎ সদৃশং স্বাম্যং 
পিতুঃ পুত্রস্য চোভয়োঃ । ইতি পিতুঃ স্বাচ্ছন্দ্যনিবৃত্তিপরযাঁজ্জ- 
বহ্ধ্যবচনাৎ। সতি পিতামহ্ধনস্বামিনি পিতরি তৎপুত্রাণীং 

পিতামহ্ধনস্বামিত্বাপ্রসক্তে যথাশ্রুতার্থবাবাৎ। ভূম্যাদিত্রিতয় 
ভিন্সমণিযুক্তাদৌ তু পিতামহোপাত্তেহপি পিতুঃ স্বার্জিতধনবৎ 
্বাচ্ছন্দ্যমেব | মণিমুক্তা প্রবালানাং সর্বস্যৈব পিত। প্রভু । 
স্থাবরস্য সমস্তস্য নপিত। ন পিতামহঃ । ইতি যাজ্ববন্তীয়াৎ। 
তত্র মণিমুক্তাপ্রবালানামিত্যুপাদায় পুনঃ সর্বস্যৈব্ত্যেপাদানং 

সর্ব্বেষাং ভূম্যা্দিত্রিতয়ভিন্নন্থবর্ণাদিস্েব্যাণাং দানাদিষু পিতুঃ 

স্বাচ্ছন্দ্যগ্রহণার্থ২ তত্রীপি সমস্তম্যেত্যুপদদানাৎ সর্বস্য 
কুটুম্ববর্তনাবির়োধেন মতকিঞ্িৎ দ্ছাবরাদে 9 দানাদি- 
নিষেধ ইতি দায়ভাগঃ। এবং পিত্রা স্বেচ্ছয়া, স্বার্জিত- 
ধনাৎ পিতামহধনাদ্বা বিংশোদ্ধারোহপি জায় দাতব্যঃ | 
বিভাঁগঞ্চেৎ পিতা কৃর্ষ্যাৎ স্বেচ্ছয়া কিভজে ম্বতান্। 
জ্যেষ্ঠং বা শ্রেষ্ঠভাগেন সর্ধবে ব! হ্ঃ সমাংশিনঃ |. ইতি 



দাযক্রম-সংগ্রহঃ | , ৩১ ূ 

| যাজ্বন্ীয়া | ঝ্জত্র * পুর্ববার্ঘং স্বাজিতধনবিষয়ং পকপার্থাং 
পিতামহুধনবিষয়মিতি দায়ভাগঃ | তথখাচ পিত্রা ম্বাজিতধন- 
বিভাগেহপুত্রপত্রীভ্যঃ পুত্রতুল্যাংশোদেয়ঃ। অন্থতাশ্চ পিতুঃ 
পত্বাঃ সমানাংশাঃ গ্রকীর্তিতাঃ । ইতি ব্যাসবচনাৎ। পিতুরিতি 
কর্তরি ষষ্ঠী, পুত্রকর্তকবিভাগে বিমাতুরংশাভাবস্ চ বক্ষমাণত্বাৎ 
সমানাংশদানমপি ভক্রীদিতঃ জ্ত্রীধনাদানে । যথা যাজ্জবন্ধ্যঃ | 
যদি কৃর্ধ্যাৎ 'সমানাংশান্ পত্ব্যঃ কার্য্যাঃ সমাংশিকাঃ | ন দত্বং 
ত্রীধনং যাঁসাং ভত্র্ বা! শ্বশুরেণ বা। যাভ্যঃ স্ত্রীধনং দত্তং 
তৎসমানধনবত্যোহপুত্রণঃ পত্ত্যঃ পিত্রা! কাধ্যা ইত্যর্থঃ। তাদৃশ 
কত্রীধনাভাবে তু পুত্রসমাংশিকাঃ কার্ধ্যা ইত্যর্থঃ। পুত্রেভ্যঃ সমাংশ- 
দানে ইয়ং ব্যবস্থা । পুত্রেভ্যো* ন্যন্দানে ব্বয়মধিকগ্রহণে তু 
স্বাংশাৎ সমাংশিকাঃ কাধ্যাঁঃ | মিশ্রমতেহপ্যেবং। জ্ত্রীধনদানে 
তু অর্ধদানং। অধিবিল্নস্তিয়ৈ প্রাপ্তধনাঁয়ৈ আধিবেদনিকস্যার্- 
দানদর্শনেন সাংদৃষ্টিকন্তায়াৎ | তথাচ যাজ্ববন্্য$ | অধিবিল্ন- 
স্ত্রিয়ে দেয়মাধিবেদনিকং সমং | ন দতং স্ত্রীধনং যাঁসাং দত্তে ত্বর্ঘং 
প্রকীত্তিতং। দ্বিতীয়বিবাহার্থিন! প্রথমন্ত্রিয়ে পারিতোষিকং 
যদ্ধনং দীয়তে, তদাধিবেদনিকং অধিকবিবাহার্থত্বাত্তস্য । তচ্চ 
দ্বিতীক্বস্ত্রিয়ে যাবদ্দীয়তে . তৎসমানং দেয়মিত্যর্থঃ | দায়- 

ভাগোইপ্যেবং। মিশ্রান্ত ভ্্রীধনদাঢন নার্ধদানং বচনাভাবাদিতি 
বদস্তি। শুদ্র্য দাসীপুত্রোহপি শিতুরিচ্ছয়া পরিণীতস্ত্রীজাত 
পুত্রেণ সহ তুল্যাধিকারী, স্ৃতে তু পিতরি তদংশারধধাধিকারী । 
তথাবিধ ভ্রান্রভাঁবে দৌহিত্রে চাসতি পিতুঃ সর্ববধনাধিকারী | 
সতি তু দৌহিত্রে তেন সহ তুল্যাধিক্কারী। তাহ যাজ্ঞবন্থ্যঃ। 



মস এ স্যার পা ৮ পা. ০৬ মি চক 

৩২, দায়ক্রম-সংশ্হঃ | 

জাতোইপি দান্যাং শুদ্রেণ কামতোহংশহক্করা ভবে । গ্ৃতে 
পিতরি কুষ্যুন্তং ভ্রাতরম্তর্ঘভাগিনং। অভ্রাতৃকোঁহরেৎ সর্ববং 
ছুহিতণাং স্থতাদূতে । কামতঃ* পিতুরিচ্ছাতঃ । ছুহিত্ণাং 
হৃতাদূতে ইতি সতি দৌঁহিত্রে তেন সহ সমভার্গিহমস্য । সমং 
স্যাদশ্রন্তত্বাদ্বিশেষস্যেতি ন্যায়াৎ | এবমেব দায়ভাগঃ ॥ 

ৰ সগ্তমোহধ্যায়। 
অথ স্বৃতে পিতরি ভ্রাত্ণাং বিভাগঃ । 

সোহপি পিতৃমরণানভ্তরং পুত্রাণাং সত্যপি ধনম্বামিত্বে 
মাতরি জীবস্তযাং ন ধর্থ্যঃ। উদ্ধাং পিতুশ্চ মাতৃশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ 
সমং। ভজেরন্ পৈতুক্রং খক্থমনীশাস্তে হি জীবতোঃ। ইতি 

 মনুন! মাতুরদ্ধান্তোকিত্বাৎ | যদি চ জীবন্ত্যাং মাতরি বিভাঁগং 
কুর্ববস্তি তদা মাতাপি ন্বপুত্রতুল্যাংশহারিণী।:সমাংশহারিণী মাতা 
পুত্রাণাং স্যান্গতে পতাবিতি বচনাৎি। অত্র মাতৃপদস্য জননীবাচ- 
কত্বাৎ বিমাতু নাংশিত1 কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনাদিন] স! ভর্তব্যা ইতি। 
এবং পিভাঁমহধনে পৌত্রেধিভজ্যমানে পিতামহাপি পৌন্র- 
তুল্যাংশিনী। পিতামহাশ্চ সর্ববাস্তা মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ। 
ইত্যত্র মাতৃতুল্য! ইত্যনেন যথা ম্বপুত্রকৃতভভূধনবিভাগে মাতুঃ 

_পুন্রতুল্যাংশিত্বং তথা পিতামহধনে পৌঁত্রেব্ভিজ্যমানে পিতা- 
মহ্থা' অপি পৌত্রতুল্যাংশিত্বমিতি প্রতিপাদনাদত্রাপ্সি পিন্তা- 
মহীসপত্বীনাং নাংশিত্বং কিন্তু র্তব্যতামাত্রং। পূর্বোক্ত স্তায়েন 
পিতামহীপদস্যাপি পিতৃজননীমাত্রবাচকত্বার্দিতি অম্প্রদায়ঃ। 
বস্ততস্ত পিতাঁমহাশ্চ সর্ববান্তা ইত্যত্র সর্বপদোপাদাঁনাদ্বছবচ- 



দায়ক্রমণ্সংগ্রহঃ | ৩৩. 
শালি সপ নস 

নাচ্চ পিতাহী সপ্ক্বীনামপি তত্রাংশিত্বমিতি যুক্তং ৷ মৈথিলাস্ত 
সমাংশহারিণী মাত ইত্যত্র মাতৃপদং বিমাতৃপরমপি বৃহস্পতি 
বচনৈকবাক্যত্বাৎ ৷ তখাচ বৃকস্পতিঃ | তদভাবে তু জননী তন- 
যাংশসমাংশিশ্বী । সমাংশা মাতরন্তেষাং তুরীয়াংশাস্ত কন্যকাঃ। 

| অস্যার্থঃ তদ্দভাবে, পিতুরভাবে ) অর্থাৎ পুব্রৈবিভাগে 'ক্রিয়মাণে 
জননী পুত্রবতী,মাতপোহুপুত্র। বিমাতিরশ্চ এতাঃ সর্ববাঃ স্বপুত্র- 
তুল্যাংশিন্ঃ£। এষাং ভ্রাত্্ণাং ভগিম্যশ্চাবিবাহিতা। বিবাহার্থং | 
বন্ত্রাত্রংশত্রীয়াংশভাজঃ | বিবাহোৌচিতধনভাগিন্ো 'ভবত্তি 
কন্যক! ইতি বদন্তি। এতন্মতানুসাঁরাচ্চ পিতামহীসপত্বীনামপি 

স্বভতূধনেহংশিত্বং যুক্তমেবেতি বোধ্যং | অন্দর সবর্পত্রাত্ণাং 
উদ্ধারপূর্ববকঃ সম এব বেতি দ্বিবিধো বিভাগঃ | ঘিপ্রকারো 
বিভাগস্ত দায়াদানাং প্রকীর্তিতঃ। বয়োজ্যেষ্ঠক্রমেণৈকঃ 
সমাপরাংশকল্লনা । ইতি মনুবচনাৎ। বয়োজ্যেষ্ঠে তুদ্ধারং 
দর্শয়তি। ন চ কেবলসমবিভাগস্য শাস্্ীয়স্বে(তস্যৈব নিত্য- 
তদমুষ্ঠানে প্রাপ্তে সোদ্ধীরবিধেরননুষ্ঠানলক্ষণাগ্রামাণ্যাপত্তি- 
রিতিবাচ্যং। ভক্যতিশয়াদিনা ভ্রাত্ণামিচ্ছয়া সোদ্ধার- 
বিভাগন্যাঁণি সন্তরাৎ। ইদানীস্ত ভ্রাত ণাং 'ভক্ত্যতিশয়- 
বিরহাছুদ্ধারাহ্জ্যেষ্ঠাভাবাচ্চ লোকে সমবিভাগ এব 
দৃশ্টতে। জোস্ঠত্বঞ্চ মাতৃতঃ সজাতীয়বিমাতৃতোবা জাতানাং 
সর্বেষাং ভ্রাত্ণামগ্রজাতত্বং । সদৃশস্ত্ীযু জাতানাং পুত্রানাঁম- 

1 বিশেষতঃ 'ন তেষাঁং মাভৃতোল্যে্ঠং জন্মতো জৈষ্ঠ 
মুতে । ইতিশ্ম্ুবচনাৎ। সদৃশস্ত্রীমু সবর্ণাম্থ। পুত্রিকৌর- 
সয়োস্ত সমাংশিত্বষেৰ নতু পুত্রিকায়াঃ গ্রা্তনত্বেৎপি জ্যেষ্ঠাং 



৩৪ , দায়জম-সীংত্ীহ। 

শিতবং। পুতিকায়াং কৃতায়াস্ত:যদি পুত্রোহ্পুর্জীয়তে | সমস্তত্র | 

বিভাগঃ স্যাজ্জ্যে্ঠতা নান্তি হি ্ ত্রিয়াঃ । 'ইতি মন্ুবচনাৎ। 
বিংশোদ্ধারশ্গাসোদরভ্রাত ণাঁং বিভাগএব সোদরমাত্রভ্রাতৃধিভাগে 

তুজ্জোষ্ঠস্ত ঘ্যংশিত্বং ৷ তথাচ বৃহস্পতিঃ ৷ সমবর্ণ'ন্থ যে জাতাঃ 
সর্ষে পুত্রা দ্বিজন্মনাং । উদ্ধারং জ্যায়সে দত্বা ভজেরম্সিতরে 

সমং| সমবর্ণাস্থ, বহ্বীষু 'স্ত্রীধিত্যর্থঃ। অত্র সমবর্ণনানাস্ত্রী | 
জাতানামুদ্ধারোক্তেঃ একাধিকং হরেজ্জ্যেষ্ঠ ইতি মনুন। 
হ্যংলী বা পূর্ববজঃ স্যার্দিতি গোতমেন চ যদ্জ্যেষ্ঠস্য দ্যংশিত্ব 
মুক্তং তৎ সোঁদরমাত্রত্রাতৃবিভীগএব পধ্যবস্যতি লসামান্য- 

বিশেষন্ায়াৎ। অত্র সমবর্ণান্বিত্যভিধানাৎ বিষমবর্ণজান্তানাঁং | 
ব্রাঙ্মণাদিপুত্রাণাং যথাক্রমং চতুন্ত্িঘ্যেকাংশিত্বং | তখাচ মন্থুঃ | 
চতুরোহংশান্ হরেদিপ্রস্ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়াস্থতঃ । বৈশ্ঠাহৃতো 
হরেদ্দ্যংশমংশং শুদ্রান্থতোহরেদিতি | দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব 
জাতে পুত্রে 'দ্বিজম্মনামিত্যত্র দিজন্মনামিত্যুপলক্ষণং। "শুদ্র- 
স্যাপি জন্মদাপূজারূপদেবকৃত্যস্যাত্যুদয়িকাদিরূপপিতৃকুত্যস্য চ 
কর্তব্যত্বাৎ । বৃহস্পতিবচনেহপি দ্বিজম্মনামিত্যুপলক্ষণং ৷ তেন 
শৃদ্রস্যাপি বিংশোদ্ধারাদিকমস্ত্যেব পুমনামর্নরকত্রাণাদিরপোঁপ- 

কারস্যাধিককলীভহেতোরধিশেষাৎ। অতএব শুদ্ৈব ভাঁ্্য। শূদ্রস্য 
নান্যা' ভার্ষ্যোপদিশ্যতে । “তস্যাং জাতাঃ এসমাংশাও হ্থার্ধদি- 
পুত্রশতং ভবেদিতি মনুন . শৃদ্রস্যাসবর্ণাভার্ধ্যাবিব্ুহেণ বর্ণ | 
বৈষম্য প্রঘুক্তবিষমবিভাগনিবৃতিরেবোক্তা ) ,নতু বিংশোদ্ধারাঁদি 

৷ নিরৃতিরগগীতি' যুক্তমুৎপৎস্যামঃ। উরসেন দত্তকাদীনাং 
| বিভাঁঙগ ওরসম্য গ্ব্যংশিত্বং সবর্ণদতকাদেরেকৈকাংপিত্বং.হীম-. 
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বর্ণদতকাদেস্ত নীগশিত্বং কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রং। তদাহ 
দেবলঃ | সর্ব হানৌরসস্যৈতে পুত্রা দায়হরাঃ স্বৃতাঁঃ। ওরসে 
পুনরুতপন্নে তেষু জ্যৈষ্ঠং ন বিদ্ভাতে। তেষাং সবর্ণা যে 
পুত্রান্তে তৃততীয়াংশভাগিনঃ ৷ হীনাস্তমুপজীবেযুগ্রসাচ্ছাদন- 
সংভূতাঁঃ। দাঁয়হরাঃ, পিতুং কৃৎ্মাংশহরাঁঃ | 'তেষাং মধ্যে 

যে সবর্ণাঃ পুত্র! ইত্যর্থ» বিভাগস্ত ধনিনঃ পিত্রাদে ধাণং 
পরিশোধ্য তদবশিউধনস্য করণীয়ঃ। উত্তমর্ণেচ্ছয়। বিভজ্য 
বা তদৃণং পরিশোধনীয়ং। তখাচ নারদঃ। যচ্ছিউং পিতৃ 
দায়েভ্যোদত্বর্ণণ পৈতৃকং ততঃ। ভ্রাতৃভিস্তদ্বিভক্তব্য্থণী ন 
স্যাঘযথ! পিতা | অত্র খণী ন স্যাদ্যথাপিতেত্যনেন বিভাগান- 

স্তরমপি ধণপরিশোধনং দশিতং ১ অন্যথা তদ্ব্যর্থং স্যাদিতি । 
এবমেকেন ভ্রাত্রাদিন। বহুপোঁষ্যতয়া যত্রাধিকং ভুক্তং তন্ত্র 

ভূক্তাংশে! বিভাগমধ্যে ন প্রধেশনীয়ঃ) কিন্ত ভূত্তাবশিষ্টস্য বিদ্য- 
মানস্যৈব ধনস্য বিভাগঃ কার্ধ্যঃ | তখ। চ। বন্ধ,বামবিভক্কানাং 
ভোগং নৈব প্রদাপয়েৎ। দৃশ্যাঘা তদ্বিভাগঃ ্যাদায়ব্যয়বিশো- 
ধিতা্দিতি নারদবচনাঁৎ। দৃশ্যা্া ইতি, ব! শব্দ এবার্ধে তেনা- 
বিভক্ততাদশায়াং যাঁদ্ধনমুপচিতং যাবচ্চ ব্যয়িতং তৎসর্ববং বুদ্ধা 
যদ্দৃশ্যং বি্যমানং তণ্মাদেব বিভাগঃ কার্ধ্যঃ ইত্যর্থঃ । অসংস্কত 
তদ্ভ্রাতৃভগিনীনাংপৈতৃকধনেন সং্ককার্য্যতাঁমাঁহ ব্যাসঃ । অসং- 

্কতাস্ত যব তত্র পৈতৃকাদেব তদ্বন্াৎ।সংস্কা্্যা ভ্রাতৃভিঃ জ্যেষ্টেঃ 
“ কগ্যকাশ্চ যথাবিধীতি। পিতৃধনাভাবে স্বধনেনাপি তৈরবশ্যং 

সংসীর্য্যাঃ ৷ অবিগ্ঠমানে পিত্রর্থে স্বাংশাছুদ্ধ ত্য. বা পুনঃ । 
অবশ্যকার্ম্যাঃ লংক্কার। ভ্রাতৃভিঃ পূর্ববসংস্ক তৈরিতি নারদবচনা। 

০০ 
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অষমোইধ্যায়ঃ ১ 
অথ নিহ্,তধনবিভাগঃ্। 

অথ বিভাগকালে কেনচিস্তাগ্িনা নিহ,তস্য পশ্চাৎ 

প্রাপ্তস্য বিভাগঃ । তত্র মনুঃ। খণে ধনে চ সর্বস্মিন্ প্রবিভক্কে 
যথাবিধি। পশ্চাদ্দুশ্যত যৎকিঞ্িৎ তৎসর্বং সমতাং 
নয়েৎ। পূর্ববং যস্য যথা ভাগকল্পন! কৃতা৷ তৎ সমানৈবাপহত্র 
সহাপহু.তত্রব্যস্য তথা বিভাগকল্পন! কার্ষ্য। ন পুনরস্যাপক্হোত্ 

ততনাহস্লভাগে দেয়ঃ ন দতিব্য এব বেতি সমতাং নয়েদিত্য 
স্যার্থ) বিংশোদ্ধারাদিবাধে হেত্বভাবাৎ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্িয়াদি 
পুত্রাণাং সমভাগাপতেশ্চ | তথা কাত্যায়নঃ। অন্যোন্তাঁপ- 

হৃতং দ্রেব্যং ছুর্ব্বিভক্তঞ্চ যদ্ভবৈৎ। পশ্চাৎ প্রাপ্তং বিভজ্যেত 

সমভাগেন তদ্ভূুঃ। পশ্চাৎ্প্রাগ্তমিত্যনেন অপহ্ৃতদ্রব্য- 
স্যৈব বিভাঁগো ন তু পূর্বববিভক্তস্যাপি পুনধ্বিভাগ ইতি 
দশিতঃ। ছুম্মিভক্তমিত্যনেন ভ্রমাঁদিনা কৃতাশান্ত্রীয়বিভাগধনস্য 
পুনঃশান্ত্রীয়বিভাগঃ কার্য্য ইত্যর্ঘঃ | সরকৃদংশো নিপততি 
সকৃৎ কন্যা! প্রদীয়তে | সকুদাহ দদানীতি ভ্রীণ্যেতানি সকৃৎ 

সক্কৎ। ইতি তু শাস্ত্রীয়বিভাগানস্তরং পু্র্ব্বিভীগ ইত্যেতৎ 
পরং অতে। নিহুতদ্রব্যস্য নিহ্বোত্রা! সহ যথোক্বিভাগঃ 
কাধ্য ইতি ব্যবস্থিতং। * 

নবমোধ্ধ্যায়ও। 
অথ বিদেশগতন্ত বিভাগ$। 

তত্র বৃহস্পতিঃ। কুতেহকৃতে বিভাগে*বা খকৃথী যকত 

প্ররর্ভতে। সামান্থাস্ত ভবেদ্যত্ত তত্র ভাঁগহরস্ত সঃ। খকৃথী 

1 
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দায়াদঃ | , সামান্ি্, সাধারণং । তথা । খণং লেখ্যং গৃহং 

ক্ষেত্রং যস্ত পৈভাঁমহং ভবেৎ। চিরকালপ্রোষিতোহপি 
ভাগভাগাঁগতস্ত সঃ। ন কেবলং স এব ভাগভাকৃ অপি তু 
সপ্তমপুরুষপর্ধন্তং তৎসম্ততয়োইপি ভাগভাজ ইত্যাহ স 
এব । গোত্রসাধারণং ত্যক্ত। যোহন্যদেশং . সমাশ্রিতঃ | 

ংশস্তাগতস্য।ংশঃ প্রদাতব্যে! ন সংশয়ঃ। তৃতীয়ঃ পঞ্চমো- 

বাপি সপ্তমোবাপি ঘে। ভবেৎ | জন্মনামপরিজ্ঞানে লভেতাঁংশং 

ত্রমাগতং। যং পরম্পরয়া মৌলাঃ সামন্তাঃ স্বামিনং বিছুঃ 1 তদ- 
স্য়স্যাগতস্য দাতব্য গৌন্রজৈর্মহী। মৌল! আত্মীয়াঃ। সামস্তাঃ 
প্রতিবাসিনঃ| ' মহীঁতি সাঁধারণধনমাত্রোপলক্ষণং । তেনা- 

বিভক্ততাদশীয়।ং দেশীন্তরগতস্য চিরকালানস্তরাগতস্য অণ্ডম- 
পুরুষপর্য্যন্তং তৎ সন্ততেরপি মৌলসামন্তাদিঘার! স্বজ্ঞান- 
পুর্ধবকং যথাশীস্ত্রমংশভাগিত্বমিতিস্থিতং | এষা চ ব্যবস্থা 
বিদেশগতবিষয়ৈব দেশস্থবিষয়ে তু ধনিনশ্চতুর্থপুরুষপর্ধ্যস্ত এব 
তদ্ধনবিভাগাহতা পঞ্চমাদেঃ পার্বণপিগুদাতৃত্বাভাবেনানুপ- 

কারিত্বাৎ ইতিপ্রাগেবোক্তং | 
“দশমোহধ্যায়ও। 

একমাতৃকয়োভিন্নপিতৃকয়োবিভাগমাহ বিষ্ুঃ | 
একা মাতা ছয়োর্রত্র পিতরৌ ঘোঁ চ কুত্রচিৎ। তয়োর্ষদ্যস্য 

পিত্রং স্যাং স তদ্গৃহ্বীত নেতরঃ.। যস্য বীজাৎ যে জাতঃ স 

তদ্ধনং গৃহ্ীয়াত, নেতরোইন্যবীজজো গৃহীয়াদিত্যর্ঘঃ | তেন 

নারে সমাংশিতীদির্যবস্থেতি। এবং তথাবিধপুত্রাভ্যাঁং মাতৃ" 

ধনবিতাগেহপি যস্য পিত্রা'যদ্ধনং যট্মৈ দত্বং তেনৈব তদ্- 
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্রাহথং নেতরেণ। দো! হুতৌ৷ বিবদেয়ারত৮ঘাভ্যাং জাতৌ 
স্ত্িয়াধনে ৷ তয়োর্যদ্যস্য পিত্র্যৎ স্যাৎ স তদগৃহ্ৰীত নেতরঃ | 
ইতি মনুবচনাৎ। মাত্রা স্বয়মর্জিতে তু তুল্যাংশিত্বমেব। 

একাদশোবধ্যায়ং । * 
অথ সাধারণন্যৈকেন দেয়াদেয়ত্ববিচারঃ | 

অত্র কেচিৎ সাধারণমেকেনাঁদেয়মেব | সামান্যং পুত্র- 

কন্যাভিঃ সর্বব্বং স্তাসযাচিতং । অদেয়ান্যাহুরফ্টৈব যচ্চান্তন্যৈ 
প্রতিশ্রস্তং। ইতি মনুব্নে সাধারণস্ত সামান্যস্যাদেয়্বপ্রতি- 

পাদনাৎ। অতএব সাঁধারণসমস্তস্য গৌত্রসাধারণস্য চ। নৈকঃ 
কুর্ধ্যাৎ ক্রয়ং দানং পরস্পরমতং বিন! । বিভক্ত অবিভত্ত1 বা 

সপিণাঃ স্থাবরে সমাঃ। একোহনীশঃ সর্ববত্র দানাধমনবিজ্রয়ে । 
ইতি ব্যাসবচনাভ্যামেকম্য দাঁনাদ্যনীশত্বমুক্তমিত্যাহুঃ | এতেষাং 

সামান্যব্বত্ববাঁদিত্বাৎ সর্বধনএব সর্ববষাং স্বত্বসত্বাদেকেচ্ছয়া- 
কৃতদানবিক্রয়াঁদ্যসিদ্ধমিত্যশিয়ঃ ৷ তদসৎ, জামান্যন্বত্বস্য দীয়- 
ভাগকৃতৈব প্রমাণাঁভাঁবেন নিরসিতত্বাৎ। অতএব দায়ভাগ 
কৃতৈব তত্বাসবচনং বিলিখ্য তদ্ব্যাসবচনাঁদেকস্য দান- 
বিক্রয়াদ্যনধিকার ইতি পূর্ববপক্ষয়িত্বা -*থেষউবিনিয়োগাঁত্ব- 
লক্ষণস্য ্বত্বস্য দ্রব্যাস্তরবদত্রীপি আঁবশেষী । বচনস্ত 

স্বামিত্বেনে ছুবৃত্তপুরুষবিক্রয়ে কুটুন্বন্নিরোধাদধর্মভাগিতা 
জ্ঞাপনার্থং নিষেধরূপং নত" বিক্রয়াদ্যনিষ্পত্তযথুমিতিসমা- 
হিতং। অন্র চ দ্রব্যান্তরবদিত্যস্য সাধারপতব্যাস্তরবদন্ত্রপি 

সাধারণ স্থাবরাদাবপি অবিশেষাঁৎ স্বাখিত্বাবিশৈষাদিত্যর্থ:। 

সামান্তন্বত্বাভাবেন সাধারণস্বস্য 'নানাম্বামিকত্বরূপসগলীক্তয়। 
এ... 
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সাধারণত্বমবিভক্তত্মের অত্র চ সাধারণে স্বত্বস্য বিভাগাৎ 

প্রাগেৰ জাতত্বেন তর্দানীমপি স্বাংশদানাদে। বাধকাভাব ইতি 
প্রাদেশিকন্বত্ববাদিনো দায়ভাণকর্ত,রাশয়ঃ। অতএব যদ্যেকজাতা৷ 
বহুবঃ পৃথক্ধরীঃ পৃথক্ ক্রিয়াঃ। পৃথকৃকন্্গ্থণোপেতা নচেৎ 
করর্য্যেযু সম্মতাঃ। ম্বভাগান্ যদি দছ্যুন্তে বিক্রীণীয়ুরথাপি বা। 

কুষুণর্ধথেউং তৎসর্ধমীশাস্তে স্বধনস্য বৈ। ইতি নারদবচনে 
একেন ক্রিয়মাঁণকার্য্যেযু পুনরন্যেষামসম্মতত্বেহপি স্বভাগ- 

দানাদাবীশত্বমুক্তং। ন চ বিভক্তাবষয়মেবেতিবাচ্যং তত্ত্রা- 
ন্যেষামন্বামিত্বনিশ্চয়েন তৎ্সম্মতেরজাগলস্তনন্থায়মানত্বাৎ। 
ইন্থঞ্চ পুর্ব্বলিখিতমন্ুবচনে যৎ সামান্স্যাদেয়মধ্যে গণনং 
তন্নিষেধপরমেব নতু দানাদ্যনিত্পত্তিপরমিতি এবমেব স্মাতি- 
সাগরপ্রভৃতয়ঃ। এতেন বিভক্তাবিভক্তসাধারণন্বাংশদানং 
সিধাত্যেব। এবং স্বামিনো বৈদেশ্যাদো তৎকুটস্বভরণা ্ থং 

দাসেনাপি যদৃণাদিকং কৃতং তৎ সর্ধং স্বামিনা সমাধেয়ং | 
তখাচ নারদঃ | কুস্টম্বার্থমধীনোহপি ব্যবহারং সমাচরেত। 
স্বদেশে বা বিদেশে বা তং জ্যায়ান্ন বিচাঁলয়েৎ। অধীনোহপি 

দ্যসোহপি ব্যবহাকং "ণাদিকৎ। 

-ঘাদশোব্ধ্বায়ও | 
ৃ অথ দাস! নিদ্ধপ্যন্তে । 

তে চপঞ্চটদশভেদাঃ তথাচ নারদঃ | গৃহজাতস্তথ! জীতো৷ 

লক্মোদায়াহপাঁগতঃ | অল্গাকালভৃতন্তঘাহিতঃ স্বামিনাচয়ঃ 1 

মোক্ষিতোমহতশ্চর্ণাদ যুদ্ধে গাপ্তঃ পণে জ্রিতঃ | তবাহমিত্যুপ- 
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গ্তঃ প্রব্রজ্যাবদিতঃ কৃতঃ। ভক্তদাসশ্চ বর্ম স্তখৈব বা 
কৃতঃ। বিজ্রেত। চাত্বনঃ শাস্ত্রে দাস পঞ্চদশ স্মৃতাঃ | গৃহজাতো 
দাস্যামুৎপননঃ দায়াদাগতঃ ক্রমাগত ঃ| অন্নাকালভূতঃ ভুর্ডিক্ষে 
পোঁধষিতঃ ম্বামিনা আহিতো। বন্ধকীকৃতঃ। পমাক্ষিত খুণ- 
মোচনেনাঙ্গীকৃতদাস্য ইত্যর্ঘঃ। তবাহমিতি কুস্যাপ্যদাসঃ সন্ 
স্বয়ং দাঁসত্বেন দত্তরূপঃ | প্রব্রজ্যাবসিতঃ সন্ন্যাসত্রউঃ | 
কৃতঃ কেনচিন্নিমিত্তেনৈব, এতাবগকালপর্ধ্যস্তং তবাহং দাস 
ইতি * কৃতসময়ঃ। ভতত্তদানঃ স্থভিক্ষেঘপি ভক্তার্থমঙ্গী- 
কৃতদাস্যঃ বড়বা দাসী, তল্লোভাদঙ্গীকৃতদাস্যঃ । তথাচ 

বৃহস্পতিঃ। যে ভুঙক্তে পরদাসীস্ত স জ্ঞেয়োবড়বাকৃতঃ | 

কর্ম তৎ ্বামিনঃ কুর্দি ভূতোনরঃ। স্বামিনে। দাসী- 

স্বামিনঃ। প্রব্রজ্যাবসিতে রিশেষমাহ নারদঃ | রাজ্ঞঃ এব তু | 
দাসঃ স্যাৎ প্রব্রজ্যাবসিতোনরঃ। ন তস্য হি বিমোক্ষোহস্তি 
ন বিশুদ্ধিঃ কগিঞ্চন। এতচ্চ রাঁজ্ঞোদাসত্বং প্রব্রজ্যাবসিতয়োঃ 
কষত্রিয়ট্বশ্যয়োরেব ত্রাক্ষণস্য তথাবিধস্য নির্ববীসনমেব দাসস্বং। 
তথাচ কাত্যায়নঃ | প্রব্রজ্যাবসিতা যত্র ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ | 
নির্বাসং কারয়েছিপ্রং দাসত্বং ক্ষত্রবিপনপর্ণা ক্ষত্রবিডিতি সমী- 
হারছন্ঃ। ছ্বিতীয়ৈকবচনাস্তঞ্ৈতৎ কারয়েদিত্যস্য কর্ম । 

চর 

ত্রয়োদশ্নেহধ্যায়ঃ | 
তেষাং মধ্যে তু গৃহজাতাদিচতুর্মাং স্বামি- 

পরসাদৎ বিনা ন দাস্যমোক্ষঃ। চর্তিক্ষে যদ 
ভক্ষিতং তঙনেগীযুগরসংহিতং দন্বা “মুচ্যতে। এবং ভক্তধাসো- 

2 

খপ 
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গর 

স্পা 

ভক্ীতপগাত্বড়বাককস্ত + বড়বাত্যাগান্মুচ্যেত। আহিতস্য তু 
ক্বামিনা কৃতোদ্ধারে উত্তমর্ণদাস্যাম্মোচনং এবমেঘাং সর্ধ্বেষাং 

[ মধ্যে ষঃ স্বাম্নং প্রাণসংশয়ান্মহাশক্কটান্থা মোক্য়েৎ স দাস্যা- 
ন্মুচ্যেত | দাসেনোট। ত্বদানী যা সাপি দাঁপীত্বমাপ্র,য়াৎ যন্মাদং 
ভর্ত! প্রভূস্তস্যা স্বাম্যধীনঃ প্রভূর্ধতঃ। দাীতি'দাসিস্য স্বসন্ব- 

স্বিকতয়। তছ্পস্থাপিতম্বামিন এব দাসী স] চ দ্বিবিধা। কস্যাপি 
ন দাসী জন্যস্য দাসী চ। তত্র পূর্ববা দাঁসৌঢ়াত্বমাত্রেণৈব দাসে- 
শ্বরস্য দাসী পরা চ তৎপ্রভোরনুমতিসহকারেণানুমত্যা চ“ন 
দাসী । এবং তুল্যন্ায়েন কস্যাপ্যদাসো যদি দালীং পরিণয়তি 
তদা পরিণেতা দাসীশ্বরস্য দাসো৷ ভবতি। অন্যদাসশ্চেৎ পরি- 
ণেতা তধ দাসেশ্বরস্যানুমত্যা দৃ'সীশ্বরুস্য দীনঃ। এবঞ্চ যদ্যননু- 

'| মৃত্যা দাসেন পরদালীং পরিণয়তি সতদ। স্ব শ্ব ামিনোরেব দাস- 

দাস তয়োরপত্যন্ত উভাভ্যাং স্বামিভযাং বিভজনীয়ং। ন চ 
ওঘবাতহৃতং বীজং যন্য ক্ষেত্রে প্ররোহতি । ক্ষেত্রিক্যৈব 
তৃবীজং নবপ্তা ফলমর্তি । এষ ধন্মোগবাশ্বস্য দাস্থ্যপ্রাজাবিকস্য 

এ 

চ।  বিহঙ্গমহ্ষীণাঞচ বিজ্ঞেয়ঃ প্রসবং প্রতি । ইতি মন্ুবচণা- 
দদাসীশ্বরস্যৈব তদপত্যমিতি বাচ্যং ৷ তত্র দাসীপদস্য পরোঢ়া- 

দাসীপরত্বাৎ। ম্বয়মূঢ়ায়স্ত দাস্যাং তথাবিধাঁপত্যস্য বিভাজ্যত্ব- 

মেবেতি ম্মার্তভট্রার্যসম্মতমপ্যেতৎ। 

ইতি ভীকষ্চতর্কালক্কারভট্টাচার্যবিরচিতদায়ক্রমসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ। 












